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EVALUARE PLAN OPERAŢIONAL 2009 

D
o

m
e
n
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 Obiectiv 

Acţiuni preconizate 
pentru îndeplinirea 

obiectivului 

Cuantificare 
obiectiv 

Cuantificarea 
realizării 

obiectivului 

Costuri 
estimate 
în RON 

Costuri 
realizate 
în RON 

Sursă 
finanţare 

Responsabil 

cadrele didactice să 
aibă modulul pedagogic 

Completarea 
modulului 

pedagogic acolo 
unde este cazul 

Realizat 10.000 10.000 Extrabugetar 
 

cadrele didactice care 
predau în limbă străină 
să posede certificat de 
competenţă sau să 
urmeze module de 
perfecţionare 
lingvistică  

Toate cadrele 
didactice 
implicate 

Realizat 5.000 5.000 Extrabugetar 
 

analizarea rezultatelor 
studenţilor şi 
doctoranzilor la 
examene (semestriale, 
de licenţă, şcoala 
doctorală, referate de 
doctorat etc) 

Toate materiile 
de la toate 

specializările 

Realizat    

analizarea evaluării 
anuale a prestaţiei 
cadrelor didactice de 
către studenţi în 
Consiliul Profesoral 

Toate cadrele 
didactice 

Realizat    

I.
 E

D
U

C
A
Ţ
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Îmbunătăţirea 
prestaţiei 
personalului 
didactic şi 
formarea 
continuă a 
cadrelor 
didactice 

elaborarea de 
materiale didactice 
proprii 

50 % din 
discipline să fie 

acoperite 

Realizat 20.000 20.000 Extrabugetar 
 

Decan, 
Prodecan de 
resort, 
Şefi de 
catedră, 
Responsabili 
pe catedre şi 
linii de studiu 
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asigurarea unui raport 
minim între numărul 
total de studenţi 
cuprinşi în grupuri de 
cercetare/echipe de 
proiect şi numărul total 
cadre didactice 
implicate în acestea 

1/6 Realizat 
 

   Formarea 
deprinderilor 
practice la 
studenţi 
(activităţile de 
cercetare: sursă 
de dezvoltare 
profesională şi 
metodă 
completivă a 
procesului de 
predare – 
învăţare) 

asigurarea de stagii de 
tip ”internship” în 
companii pentru 
studenţi 

Anii 2 şi 3 
licenţă 1160 

studenţi, anul 2 
masterat 23 
studenţi vor 
participa la 
proiectul 

Convergenţa 
pregătirii 

universitare cu 
viaţa activă 

POSDRU/7/2.1/
S/1 

 

Realizat 
 

30.000 
 
 

150/ 
student 

Extrabugetar 

Decan,  
Prodecan de 
resort, 
Responsabili 
cu practica 
studenţilor, 
Şefi de 
catedră 

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

5 programe 
licenţă ID (Sf 

Gheorghe, 
Sighet, Salonta, 
Năsăud, Satu 

Mare) 
3 programe 
licenţă zi (Sf 
Gheorghe, 

Sighet) 

Realizat    

organizarea unor 
programe de studii în 
regim ID 

9 specializări 
nivel licenţă 
4 specializări 
nivel master 

Realizat 10.000 10.000 Extrabugetar 

Diversificare 
ofertei de 
programe de 
studii la FSEGA 

creşterea numărului de 
tutori ID raportat la 
număr de beneficiari 

1/20 Realizat un 
raport de 1/30 

30.000 30.000 Extrabugetar 

Decan, 
Prodecan de 
resort, 
Şefi de 
catedre, 
Tutori, 
Directori de 
curs 
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propunerea de 
programe de formare 
continuă 

5 programe 
 

s-au propus 4 
programe  

 

50.000 50.000 Extrabugetar 

stabilirea 
competenţelor 
generale şi a celor 
specifice fiecărei 
specializări 

Toate 
specializările 

Realizat    Prodecanul de 
resort, Şefi de 
catedră 

Adaptarea la 
cerinţele pieţei 
forţei de muncă 
cu scopul oferirii 
nu numai a 
cunoştinţelor de 
specialitate dar şi 
a deprinderilor 
antreprenoriale 
respectiv cu 
scopul dezvoltării 
FSEGA ca pol de 
formare continuă 
şi educare a 
adulţilor 

organizarea de 
programe de formare 
continuă a adulţilor 
acreditate 

Centrul Virgil 
Madgearu 

s-au avizat de 
Consiliu pentru 
Curriculum 4 

programe 

45.000 45.000 Taxa de curs Prodecanul de 
resort, Şefi de 
catedră 

accentuarea 
importanţei 
seminariilor sau 
lucrărilor practice în 
cadrul curriculei prin 
luarea în considerare la 
examen a activităţii 
desfăşurate de studenţi 
în timpul anlui la 
aceste activităţi 

Cel puţin 50% 
din nota finală 
să fie obţinută 
din activitatea 
de la seminar 

sau lucrări 
practice 

Realizat    Decan, 
Prodecanul de 
resort, Titulari 
de discipline, 
Tutori 
studenţi,  
Cancelar 
studenţi 

introducerea unor 
aplicaţii practice în 
subiectele de 
examinare 

Toate 
disciplinele 

Realizat    Şefi de 
catedre, 
Titulari de 
discipline 

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

organizarea de 
activităţi pentru 
sprijinirea/consilierea 
personalului didactic 
din FSEGA cu sprijinul 
centrului de pedagogie 
şi metodică 
universitară 

1 activitate pe 
semestru 

Realizat 15.000 15.000 Extrabugetar Şefi de 
catedre 



FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR                   EVALUARE PLAN OPERAŢIONAL 2009 

creşterea numărului de 
studenţi participanţi la 
olimpiade  

Cu 10% faţă de 
2008 

Realizat 
Au participat 31 
studenţi, s-au 

obţinut 11 
premii 

30.000 30.000 Extrabugetar Prodecan de 
resort, Toate 
cadrele 
didactice 

creşterea numărului de 
studenţi care participă 
la cercuri ştiinţifice 

1. Cercul 
ştiinţific de 
contabilitate 
Luca Paciolo 
2. Cercul 
ştiinţific 
Friedrich von 
Hayek 
3. Cercul 
ştiinţific 
studenţesc de 
Economie 
4. Cercul 
ştiinţific 
studenţesc de 
Management 
5. Cercul 
ştiinţific 
studenţesc de 
Statistică şi 
econometrie 
6. Cercul 
ştiinţific 
studenţesc de 
Finanţe 
7. Cercul  
ştiinţific 
studenţesc de 
Marketing 
8.  Cercul  
ştiinţific 
studenţesc de  
Economia 
Comertului, 
Turismului si 
Serviciilor 

Realizat    Prodecan de 
resort, 
Cancelar 
studenţi 
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organizarea 
manifestării studenţeşti 
„Zile Naţionale Clujene 
de Studiu de Caz”, 
ediţia a II-a 

Linia maghiară Realizat 35.000 35.000 Sponsori zări 
Extrabugetar 

Prodecan linia 
maghiară, 
responsabil 
din partea 
studenţilor 

atragerea de studenţi 
pentru masteratele 
Bologna 

Cifrele pe 
2008/2009: 

 3641 studenţi 
români la zi, 48 
studenţi străini 

la zi, 161 
studenţi români 

la ID 

Cifrele pe 
2009/2010: 

 2629 studenţi 
români la zi, 
33 studenţi 
străini la zi, 
564 studenţi 
români la ID 

   Amplificarea 
ponderii studiilor 
masterale şi 
doctorale 

creşterea numărului de 
studenţi înscrişi la 
doctorat 

Cu 10% Realizat    

Decan, 
Prodecan de 
resort, Şefi 
catedre, 
Responsabili 
specializare, 
Titulari de 
discipline, 
Responsabili 
de masterate, 
Conducători 
de doctorat 

organizarea de noi 
programe de licenţă 
oferite în limbi străine 

1 specializare în 
limba engleză 

1 specializare în 
limba engleză: 

CIG 

   Decan, 
Prodecani de 
resort, 
Şefi catedre 

Diversificarea 
ofertei 
educaţionale în 
vederea 
internaţionaliză- 
rii studiilor şi 
consolidarea 
ofertei existente 

continuarea 
programelor de 
masterat oferite în 
limbi străine 

6 programe de 
master 

6 programe de 
master 

   Decan, 
Prodecani de 
resort, 
Şefi catedre, 
Responsabili 
de masterate 



FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR                   EVALUARE PLAN OPERAŢIONAL 2009 

organizarea şcolilor de 
vară 
 
1. The Romanian 
Language & the 
Multicultural Central 
European Area 11th 
edition 
 
2. Central-Eastern 
European Business 
Administration 
Summer School 3rd 
edition 

2 şcoli de vară 
organizate în 

regim de spin-
off 

Realizat   taxe Decan, 
Responsabili 
şcoli de vară 

dezvoltarea şi 
consolidarea corpului 
profesoral propriu 
participant la 
activitatea de 
predare/învăţare pe 
fiecare linie de 
studiu/program în 
limbă străină 

20 linia 
maghiară 
15 linia 

germană  
29 în limba 

engleză 
15 în limba 
franceză 

 

Realizat 
 

   D  
Prodecani de 
resort, 
Cancelar, Şefi 
de catedră 

ecan,

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 

Toate 
disciplinele 

 

Realizat 
 

   D  
Prodecani de 
resort, 
Cancelar, Şefi 
de catedră 

ecan,

Accentuarea 
profilului 
multicultural al 
FSEGA, ca 
trăsătură 
definitorie a 
facultăţii 

îmbunătăţirea 
abilităţilor lingvistice 
ale corpului profesoral 
al facultăţii 

Toate cadrele 
didactice 

Realizat    Decan, 
Prodecani de 
resort, 
Cancelar, Şefi 
de catedră 
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promovarea cursurilor 
oferite de Centrul 
Lingua în rândul 
studenţilor, precum şi 
în mediul de afaceri 
prin  găzduire pe 
pagina web a facultăţii 
a anunţului 

Lărgirea ofertei 
de cursuri 

Realizat   taxe Director 
Centru Lingua 

sprijinirea activitaţilor 
Centrului Lingua în 
domeniul comunicării 
interculturale prin 
transmiterea fluxului 
de informaţii dinspre şi 
spre facultate în modul 
cel mai rapid şi 
operativ 

1 Cerc de 
Lexicologie 
”Lorenzo Renzi” 
al Centrului 
Lingua, 
1 Cerc de 
Traduceri al al 
Centrului 
Lingua, 
1 Cenaclu 
Literar ”Lingua” 
al studenţilor 
UBB, 
1 Cerc de 
dezbateri al 
Centrului 
”Lingua” 
înfiinţat în 2008 

Realizat   Extrabugetar Decan, 
Cancelar, 
Director 
Centru Lingua 

înfiinţarea asociaţiei 
româno-chineze 

Întâlniri 
trimestriale 

Realizat 100 RON 
pe an pe 
membru 

 cotizaţii Decan, 
responsabil 
partea română 

inaugurarea Institutului 
Confucius - China 

1 institut Realizat 50.000 50.000 Extrabugetar Decan, 
responsabil 
partea română 

susţinearea activităţii 
Centrului Coreean 

Creşterea nr de 
studenţi 

Realizat 10.000 10.000 Extrabugetar Decan, 
Director 
Centru 
Coreean 

Îmbunătăţirea 
abilităţilor 
lingvistice ale 
studenţilor în 
limbi asiatice 

intensificarea studiul 
limbii japoneze 

Creşterea nr 
studenţi 

Realizat    Decan, cadru 
didactic titular 
lb japoneză 
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focalizarea în demersul 
de cercetare şi în 
evaluarea academică 
pe output-ul cercetării 
definit ca: publicaţii 
ISI, publicaţii incluse în 
BDI, publicaţii stabilite 
de European Science 
Foundation  
www.esf.org/ 

Nr publicaţii ISI 
8 

Nr publicaţii 
BDI 41 

 

Realizat 
Nr publicaţii ISI 

60 
Nr publicaţii BDI 

137 
 

   Decan, 
Cancelar, Şefi 
de catedre 

organizarea de 
conferinţe de inalt 
prestigiu internaţional, 
preocuparea de 
includere a publicaţiilor 
rezultate în BDI 

9 conferinţe Realizat 90.000 90.000 Taxe, granturi Decan, 
Organizatori 
conferinţe, 
Cancelar, Şefi 
de catedre 

Creştere calităţii 
cercetării în 
FSEGA ca parte 
integrantă din 
UBB prin 
stabilirea unor 
indicatori de 
performanţă în 
cercetare, 
congruenţi cu 
setul de bune 
standarde 
internaţionale 

completarea bazei de 
date din aplicaţia 
Managementul 
Cercetării 

Toate cadrele 
didactice 

98 % si-au 
completat 

   Decan, 
Cancelar, Şefi 
de catedre 

identificarea şi 
constituirea 
documentelor de 
prezentare a şcolilor de 
ştiinţă din FSEGA 

7 şcoli Realizat    Decan, 
Cancelar, Şefi 
de catdre 

întocmire documentaţie 
şi depunere de proiecte 

11 proiecte  se 
vor depune în 

2009 

Nu s-a organizat 
competitie 

   Şefi de 
catedre 

II
. 

C
E
R

C
E
T
A

R
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T
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N
Ţ
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Ă

 

Identificarea 
unor domenii 
strategice de 
cercetare pentru 
evidenţierea 
calităţii operei 
ştiinţifice a 
fiecărei şcoli 
ştiinţifice 

continuarea activităţilor 
în proiecte câştigate 

11 proiecte ce 
s-au câştigat în 
2008 şi încep în 

2009 

Realizat   Conform deviz Şefi de 
catedre, 
directori de 
granturi 
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publicarea de opere de 
sinteză 

7 opere de 
sinteză 

preconizate a 
se publica în 

cadrul fiecărei 
şcoli în 2009 

Realizat 50.000 50.000 Extrabugetar Directori şcoli 
ştiinţifice 

facilitarea accesului la 
principalele baze de 
date internaţionale şi 
creşterea accesării lor 

10 baze de date Realizat    Şefi de 
catedre, 
Biblioteca 

Asigurarea unei 
infrastructuri de 
cercetare 
performante, de 
nivel mondial, 
care să permită 
realizarea unor 
cercetări de vârf 
şi publicarea în 
reviste de top 

susţinerea apariţiilor 
revistelor editate în 
cadrul facultăţii şi 
încercarea includerii lor 
într-o treaptă de 
clasificare superioară, 
introducerea în baze de 
date 

4 reviste Realizat 30.000 30.000 Extrabugetar Decan, Editori 
reviste 

îmbunătăţirea 
sectorului de servicii 
către comunitate în 
cadrul FSEGA şi 
trecerea la o altă 
dimensiune a 
contractelor economice 
prin  propunerea de 
contracte cu mediul de 
afaceri 

5 contracte cu 
mediul de 

afaceri 

Realizat Valoare 
contracte 

Valoare 
contracte 

Resurse 
extrabugetare 

Decan, Şefi de 
catedre 

II
I.

 R
E

L
A
Ţ
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U
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O
C
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T
A

T
E
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 Amplificarea 
dimensiunii 
prestării de 
servicii în 
Centrele de 
cercetare 
multidisciplinare 

perfecţionarea 
activităţii Centrului 
Virgil Madgearu prin 
Finalizarea cursului de 
Mn proiectelor 

Propuneri 
cursuri, 

activitate de 
consultanţă 

Realizat Taxe curs Taxe curs Resurse 
extrabugetare 

Decan, Şefi de 
catedre, 
responsabili 
teme de 
cercetare 
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continuarea activităţii 
Centrului Lingua pentru 
dezvoltarea şi 
perfecţionarea 
comunicării în sfera 
publică, acreditat MECI 
& MMFES, afiliat la 
Confederaţia 
Europeană a Centrelor 
de Limbi din 
Invăţământul Superior 
- CERCLES 
http://lingua.ubbcluj.ro
/index.php?lang=RO&
menuid=3  

6 în engleză,   
2 în italiană, 
2 în spaniolă, 
1 în română 
pentru străini 

Realizat Taxe 
Lingua 

Taxe 
Lingua 

Resurse 
extrabugetare 

Director 
Centru Lingua 

continuarea organizării 
de cursuri pentru 
obţinerea ECDL 

2 cursuri a 32 
ore/an 

10 
examinări/an 

s-a preluat 
aceasta 

activitate de 
catre Brinel 

200 
RON/pers 
40 RON 

/modul de 
examinare 

45 RON 
/modul de 
examinare 

pentru 
ECDL 

avansat 

 Resurse 
extrabugetare 

Responsabil 
curs 

organizarea de 
dezbateri publice, 
conferinţe ale unor 
cercetători care ne 
vizitează facultatea, 
conferinţe ale 
reprezentanţilor 
mediului de afaceri etc 

4 pe an Realizat 50.000 50.000 Sponsori zări Decan, 
Prodecani, 
Şefi de 
catedre, 
Cancelar, 
Cancelar 
studenţi 

organizarea pe secţiuni 
a sesiunii ştiinţifice a 
studenţilor 

1 pe an Realizat 30.000 30.000 Extrabugetar Şefi de 
catedre, 
Cancelar 
studenţi 

http://www.cercles.org/
http://lingua.ubbcluj.ro/index.php?lang=RO&menuid=3
http://lingua.ubbcluj.ro/index.php?lang=RO&menuid=3
http://lingua.ubbcluj.ro/index.php?lang=RO&menuid=3
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activităţi aferente 
organizării de 
evenimente: invitaţii, 
program, site, cazare, 
transport etc 

1 conferinţă Realizat   Resurse 
extrabugetare, 
Sponsori zări 

Şef Catedra 
de Economie 
Politică şi şef 
Catedra de 
Finanţe 

activităţi aferente 
organizării de 
evenimente: invitaţii, 
program, site, cazare, 
transport etc 

1 conferinţă, 1 
seminar, 1 
workshop 

Realizat taxe taxe Resurse 
extrabugetare, 
Sponsori zări 

Şef Catedra 
de 
Contabilitate 

activităţi aferente 
organizării de 
evenimente: invitaţii, 
program, site, cazare, 
transport etc 

1 conferinţă Realizat taxe taxe Resurse 
extrabugetare, 
Sponsori zări 

Şef Catedra 
de Limbi 
Moderne şi 
Comunicare în 
Afaceri 

activităţi aferente 
organizării de 
evenimente: invitaţii, 
program, site, cazare, 
transport etc 

1 conferinţă Realizat taxe taxe Resurse 
extrabugetare, 
Sponsori zări 

Şef  Catedra 
de Finanţe 

activităţi aferente 
organizării de 
evenimente: invitaţii, 
program, site, cazare, 
transport etc 

1 conferinţă Realizat taxe taxe Resurse 
extrabugetare, 
Sponsori zări 

Şef Catedra 
de 
management 

Organizarea de 
dezbateri 
periodice, 
conferinţe şi 
workshop-uri cu 
participarea unor 
invitaţi din ţară şi 
străinatate, 
elaborarea de 
rapoarte, 
documente de 
poziţie şi 
documente de 
reflecţie 

activităţi aferente 
organizării de 
evenimente: invitaţii, 
program, site, cazare, 
transport etc 

1 conferinţă şi 
co-organizatori 
la 1 conferinţă 

Realizat taxe taxe Resurse 
extrabugetare, 
Sponsori zări 

Şef  Catedra 
de Informatică 
Economică 
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activităţi aferente 
organizării de 
evenimente: invitaţii, 
program, site, cazare, 
transport etc 

1 conferinţă Realizat taxe taxe Resurse 
extrabugetare, 
Sponsori zări 

Şef  Catedra 
de Statistică, 
previziuni, 
matematică 

activităţi aferente 
organizării de 
evenimente: invitaţii, 
program, site, cazare, 
transport etc 

1 conferinţă Realizat taxe taxe Resurse 
extrabugetare, 
Sponsori zări 

Director 
Extensia Sf 
Gheorghe 

activităţi aferente 
organizării de 
evenimente: invitaţii, 
program, site, cazare, 
transport etc 

1 workshop 
2 conferinţe 

Realizat taxe taxe Resurse 
extrabugetare, 
Sponsori zări 

Prodecan linia 
maghiară, 
organizator 

activităţi aferente 
organizării de 
evenimente: invitaţii, 
program, site, cazare, 
transport etc 

4 conferinţe şi 3 
workshopuri 

Realizat taxe taxe Resurse 
extrabugetare, 
Sponsori zări 

Prodecan linia 
germană 

Organizarea de 
evenimente 
împreună cu 
instituţiile 
culturale şi de 
artă partenere şi 
înfiinţarea de 
organizaţii 
informale 

d i

încurajarea în 
continuare a 
activităţilor culturale: 
spectacole, acţiuni 
caritabile etc. Cenaclul 
literar Lingua, Trupa de 
teatru, Corala, Trupa 
de dans 

1 eveniment pe 
an 

Realizat 40.000 40.000 Extrabugetar Decan, 
Prodecan de 
resort, 
Cancelar 
studenti 
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invitarea de artişti, 
dansatori etc. la 
reuniunile festive ale 
facultăţii 

2 evenimente 
pe an 

Realizat 15.000 15.000 donaţii Decan studenţeşti 
susţinute de 
către acestea 

participare la 
sărbătorirea UBB 90 

Toate catedrele Realizat    Decan, 
Prodecani, 
Cancelar, Şefi 
de catedre 

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

Noi acorduri Realizat    Decan, 
Prodecani, 
Cancelar, Şefi 
de catedre 

Participarea 
activă a FSEGA în 
structuri 
parteneriale 

implicarea în 
activităţile AFER 

Toate catedrele Realizat 20.000 20.000 Extrabugetar Decan, 
Prodecani, 
Cancelar, Şefi 
de catedre 

Dezbaterea 
internă – 
continuare a 
dezbaterilor din 
structurile 
parteneriale 

permanentizarea 
seminariilor de catedre 

1 seminar pe 
lună 

Realizat    Decan, Şefi de 
catedre 
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Creşterea 
gradului de 
ocupare a 
posturilor 
didactice, 
conform politicii 
MRU a 
Universităţii, 
atragerea de 
personal nou, 
competitiv 

scoaterea de posturi la 
concurs, organizarea 
concursurilor 

13 posturi ce se 
vor scoate la 
concurs pe 
facultate 

 

s-au blocat 
posturile de la 

nivelul 
ministerului de 

resort 
 

   Decan, Şefi de 
catedre, 
Cancelar 

Creşterea 
gradului de 
performanţă a 
personalului 
didactic şi de 
cercetare potrivit 
standardelor 
aferente 

implicarea cadrelor 
didactice în programe 
de perfecţionare 

Toate catedrele Realizat    Decan, Şefi de 
catedre 

implicarea personalului 
în programe de 
perfecţionare în 
administraţie 

Personalul 
administrativ 

Realizat    Decan, 
Secretar şef IV

. 
M

A
N

A
G

E
M

E
N

T
 Ş

I 
S

E
R

V
IC

II
 S

U
P

O
R

T
 

Creşterea 
gradului de 
performanţă 
personalului 
auxiliar şi 
administrativ 
potrivit 
standardelor 
aferente 

aplicarea unui 
chestionar anual 
persoanelor implicate 
în rezolvarea 
problemelor 
administrative 

Indicator 
complex de 
satisfacţie 

Realizat 5.000 5.000 Extrabugetar Decan, 
Secretar şef 
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Atragerea de 
personal valoros 
din exterior şi 
asigurarea 
extensiilor din 
teritoriu cu 
personal propriu 

angajarea de cadre 
didactice la extensii 
 

2 posturi se vor 
scoate la 
concurs 

s-au blocat 
posturile de la 

nivelul 
ministerului de 

resort 
 

   Decan, 
Responsabil 
extensie 

completarea anuala a 
fişei de autoevaluare  

Toate cadrele 
didactice 

Realizat    Decan, Şefi de 
catedră 

evaluarea şefului de 
catedră şi propunerea 
unui coeficient de 
salarizare conform fişei 
de autoevaluare 

Toţi şefii de 
catedre 

Realizat    Decan, 
Şefi de 
catedră 

ajustarea coeficienţilor Decan Realizat    Decan 

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

acordarea de gradaţii 
de merit şi salarii de 
merit 

20% pe 3 ani, 
15 % pe 1 an 

Realizat    Şefi catedre 

derularea unor 
activităţi de 
monitorizare periodică 
a stării de sănătate a 
angajaţilor prin 
menţinerea unei 
asistente medicale 

1 asistentă 
medicală 

Realizat 20.000 20.000 Extrabugetar Decan, 
Prodecani 

Creşterea calităţii 
vieţii angajaţilor 

creşterea procentului 
din personalul recent 
angajat care primeşte 
credit cu dobândă 
preferenţială, sau este 
cazat temporar în 
locuinţele universităţii 

12 cadre 
didactice cazate 

temporar în 
căminele 

universităţii  

Realizat    Decan, 
Prodecan de 
resort 
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aplicarea procedurilor 
şi respectarea 
regulamentelor 
elaborate pentru toate 
activităţile FSEGA 

Proceduri şi 
regulamente 

Realizat    Decan, 
Şefi de 
catedră, 
Responsabil 
proceduri 

Perfecţionarea 
structurii de 
organizare a 
FSEGA 

realizarea programului 
de audit intern anual 

Toate catedrele, 
secretariatul 

Realizat    Decan, Şefi de 
catedre, 
Secretar şef, 
Administrator 
facultate 

Asigurarea de 
clădiri şi spaţii 
pentru 
învăţământ şi 
cercetare prin 
construire şi 
modernizare 

finalizarea lucrărilor şi 
darea în folosinţă a 
Căminului Economica 2 

1 cămin Realizat 5.000.000 5.000.000 Buget, 
Extrabugetar 

Decan, 
Administrator 
facultate 

calculatoare, aparatură 
ID, mobilier etc 

1 laborator Realizat 75.000 75.000 Extrabugetar  Decan, 
Şef de 
catedră, 
Administrator 
facultate, 
inginer de 
sistem, 
responsabil ID 

Îmbunătăţirea  
infrastructurii 
laboratoarelor 
didactice, de 
cercetare, a 
bibliotecilor, a ID 

personal bibliotecă 
achiziţionare baza de 
date 
 
achiziţionare de cărţi 

1 persoană 
1 baza de date 

147 cărţi 

Realizat 70.000 70.000 Extrabugetar Decan, 
Cancelar, Şef 
bibliotecă 

creşterea procentului 
de cazare din populaţia 
studenţească a FSEGA 

Cazări şi în 
Cămin 

Economica 2 

Realizat    Prodecan de 
resort 

Creşterea calităţii 
vieţii studenţilor 

creşterea gradului de 
confort în cămine prin 
lucrări de întreţinere 
Cămin Economica 1 

1 cămin Realizat    Decan, 
Administrator 
cămin, 
Administrator 
facultate 
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menţinerea facilităţilor 
de sport prin existenţa 
de personal angajat 
propriu pentru sălile de 
sport 

4 săli de sport Realizat    Decan, 
Administrator 
facultate 

creşterea calităţii 
condiţiilor de 
alimentaţie din 
cafeteria 

1 cafeterie Realizat    Şef cantină 

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

Toate cadrele 
didactice şi 
doctoranzii 

Realizat    Inginer de 
sistem 

crearea şi utilizarea 
noii interfeţe webmail 

1 interfaţă 
webmail 

Realizat    Inginer de 
sistem 

dezvoltarea reţelei UBB 
Net şi a infrastructurii 
TIC (calculatoare, 
servere, comunicaţii în 
reţea) 

calculatoare, 
servere, routere 

wireless 

Realizat    Decan, Inginer 
de sistem, 
Administrator 
facultate 

creşterea calităţii 
serviciilor TIC în 
extensiile academice 

Toate extensiile Realizat    Administrator 
facultate, 
Director 
extensie 

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 

3 angajati Realizat    Decan, 
Administrator 
facultate 

mailto:prenume.nume@econ.ubbcluj.ro
mailto:prenume.nume@econ.ubbcluj.ro
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dezvoltarea site-urilor 
catedrelor şi portalului 
FSEGA în vederea unei 
promovări cât mai 
eficiente a programelor 
de studii şi cercetare 
ale FSEGA 

Toate catedrele Realizat    D  
Cancelar, Şefi 
de Catedre 

ecan,

extinderea site-ului 
FSEGA în liniile şi 
limbile programelor de 
studiu în vederea 
promovării acestor 
programe şi a atragerii 
de studenţi 
internaţionali 

Toate 
programele 

Realizat    D  
Cancelar, 
Responsabili 
linii de studii 

ecan,

Dezvoltarea 
facilităţilor de 
promovare 
electronică a 
programelor de 
studii şi 
cercetare ale 
FSEGA 

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

Toate 
conferinţele 

Realizat    D  
Cancelar, Şefi 
de catedre, 
organizatori 
conferinţe 

ecan,

asigurarea/îmbunătăţir
ea facilităţilor de e-
learning şi 
videoconferinţă în 
cadrul portalului ID al 
FSEGA 

Utilizarea 
platformei ID şi 

a sălii 118 
echipată cu 
sistem de 

videoconferinţă 

Realizat 60.000 60.000 Extrabugetar Decan, 
Responsabil 
ID, Prodecani, 
Cancelar 

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

dezvoltarea 
programelor de studii 
de tip ID şi educaţie 
continuă conform 
metodologiei de e-
learning a UBB 

10 specializări 
licenţă ID 
acrediate 

10 specializări 
masterat ID 
acreditate 

Realizat    Responsabil 
ID, Şefi de 
catedre 



FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR                   EVALUARE PLAN OPERAŢIONAL 2009 

utilizare a facilităţilor 
de videoconferinţă cu 
instituţiile partenere 
FSEGA 

2 cursuri in 
videoconferinţă 
cu Universitatea 
din Caen Basse 

Normandie 

Realizat    Cancelar 

Realizarea unui 
management 
performant prin 
dezvoltarea 
competenţelor 
manageriale 

participarea la cursul 
anual de management 
academic şi 
administrativ 

12 persoane Realizat    Decan, 
Prodecani, 
Cancelar, Şefi 
de catedre 

promovarea 
elementelor de bază 
ale culturii 
organizaţionale FSEGA 

Toate catedrele Realizat    Decan, Şefi de 
catedre, 
Membrii 
catedrei 

comunicarea internă 
orizontală şi verticală 
în vederea transferului 
de informaţii şi de 
know how 

Toate catedrele Realizat    Tot personalul 
didactic şi 
administrativ 

Dezvoltarea şi 
consolidarea 
culturii 
organizaţionale 

cunoaşterea şi 
utilizarea constantă a 
elementelor de 
identitate vizuală 

Utilizare de 
antet cu siglă şi 
noua denumire 
a Ministerului 

de resort 

Realizat    Decan, 
Cancelar, Şefi 
de catedre, 
Responsabil 
Imagine 

Menţinerea cifrei 
de şcolarizare şi 
a numărului de 
studenţi 

activităţi de promovare 
a admiterii 

2 sesiuni de 
admitere 

Realizat Taxe 
admitere 

Taxe 
admitere 

Resurse 
extrabugetare 

Decan, 
Prodecani, 
Cancelar, 
voluntari 
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creşterea mobilităţilor 
studenţeşti incoming şi 
outgoing 

Acoperirea 
tuturor burselor 
pentru outgoing 
şi susţinerea 

programelor în 
limbă străină 

pentru 
incoming 

Realizat   Burse Erasmus Decan, 
Prodecani, 
Cancelar, 
Responsabil 
Erasmus, Şefi 
de catedre 

creşterea numărului de 
mobilităţi ale cadrelor 
didactice ale FSEGA în 
universităţi 
prestigioase din 
străinatate 

Găsirea de 
resurse 

complementare 
pentru 

finanţarea unui 
număr mai 
mare de 

deplasări decât 
nr burse primite  

Realizat   Burse Erasmus 
şi alte resurse 

Decan, 
Prodecani, 
Cancelar, 
Responsabil 
Erasmus, Şefi 
de catedre 

activitati de promovare 
internaţionale (târguri 
şi expoziţii) ale UBB la 
care participă FSEGA 

Participarea la 
acţiunile UBB 

Realizat 35.000 35.000 Surse 
extrabugetare 

Decan, 
Responsabil 
Imagine 

imaginea instituţiei în 
mass-media 

Informarea 
Biroului de 
Imagine şi 
Biroului de 
Presă UBB 

despre 
manifestările 
organizate la 

FSEGA 

Realizat 25.000 25.000 Surse 
extrabugetare 

Decan, 
Responsabil 
Imagine 
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elaborarea planului de 
calitate al facultăţii, 
analiza îndeplinirii 
standardelor de calitate 
a activităţii didactice, 
ştiinţifice şi de 
cercetare 

Toate catedrele Realizat    Prodecan 
responsabil cu 
asigurarea 
calităţii, 
Comisia de 
asigurare a 
calităţii pe 
facultate, Şefi 
de catedră 

Dezvoltarea şi 
perfecţionarea 
sistemului de 
managementul 
calităţii 

anexa      Prodecan 
responsabil cu 
asigurarea 
calităţii 

fluxul numerar 
monetar disponibil 
pentru cofinanţări sau 
creditări de achiziţii 

 Asigurat    Decan, 
Administrator 
facultate 

Realizarea unui 
management 
economico-
financiar 
performant  Realizat    scăderea duratei 

circuitului actelor de la 
referat de necesitate 
până la achiziţia 
propriu-zisă şi a timpul 
consumat pentru 
operaţiunile birocratice 
adiacente procesului de 
predare, cercetare, 
servicii 

 

Decan, 
Administrator 
facultate 

 
 
 
 
 
 
Decan,          Cancelar, 
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