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I. INV���MÂNT 
Nr. 
crt 

Dome
niu 

Obiectiv Ac�iuni 
preconizate pt.îndeplinirea obiectivului 

Cuantificare 
obiectiv 

Costuri 
estimate 
mil. lei 

Surs� 
finan�are 

Responsabil Termen 

-revederea planurilor de înv���mânt la to�i 
anii de studiu, pe structura  specializ�rilor 
noi �i a curriculei pentru masterat; 
flexibilizarea regimului cursurilor 
op�ionale 

Toate 
specializ�rile 
din facultate, 
 

- - �efii catedrelor 
care patroneaz� 
aceste 
specializ�ri �i 
titularii 
disciplinelor 

martie 
2003 

 

- eliminarea suprapunerilor �i a 
structurilor perimate �i cre�terea ponderii 
componentelor noi, moderne din fiecare 
domeniu  

Management 
REI, Marketing, 
Finan�e �i B�nci 

- - �efii de catedr� oct. 2003 

- elaborarea programelor analitice �i pe 
baza lor reconsiderarea con�inutului 
cursurilor �i seminariilor în concordan�� 
cu evolu�ia cercet�rii �tiin�ifice în 
domeniul disciplinelor predate �i 
seminarizate, deplasarea centrului de 
greutate în structura acestora pe 
rezolvarea de probleme, aplica�ii �i studii 
de caz 

Toate 
disciplinele din 
cadrul 
catedrelor 

- - �ef catedr� �i 
titularul fiec�rei 
discipline 

oct. 2003 

-adaptarea con�inutului curriculum-ului 
pentru fiecare din specializ�rile de 
referin�� 

 - - Cancelar, 
�efii de catedr� 

iulie 2003 

-analiza temelor abordate în func�ie de 
sec�ie, nivel,(limba I / limba II),an de 
studiu 

-MF 
-EGPA 
-100% LMA 

- - �efii de catedr� 
Responsabil 
curriculum 

mai 2003 

I. 

În
v�
��

m
ân

t 
  

1. Ajustarea 
curriculum-ului la 
standardele europene 
(accentuarea rolului  
înv���rii; promovarea 
înv���rii bazate pe 
rezolvarea de probleme; 
eliminarea 
suprapunerilor;  

-analiza pred�rii limbilor moderne 
aplicate în raport cu predarea 
con�inuturilor de specialitate 

Trunchiul 
comun 

- - �efii de catedr� 
Responsabil 
curriculum 
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-participarea la cursuri de ini�iere în 
folosirea laboratorului multimedia 

50% din nr.de 
ore 

10 Extrabugetar Tot colectivul 
catedrei LMA 

martie 
2003 

2. Folosirea tehnologiei 
informa�iei, a 
laboratorului  
multimedia Tanberg în 
predarea / înv��area 
limbilor moderne 

-constituirea unei b�nci de materiale 
folosibile în laboratorul modular/ Tanberg 

_ _ _ Responsabil 
materiale 
laborator 

sept. 2003 

-cre�terea ofertei de cursuri în limbi de 
circula�ie interna�ional� (englez�, 
francez�); 

5% din cursurile 
de masterat 

25 venituri 
extrabugetare 

Responsabilii 
cursurilor 
masterale 

oct. 2003 3.Atragerea unui num�r 
mai mare de candida�i 
la admiterea (licen�� �i  
masterate) �i de studen�i 
str�ini 

-promovare mai activ� a imaginii 
facult��ii �i a programelor de studii 
oferite; asigurarea unor servicii mai bune 
în planul inform�rii 

Admiterea 2003 100 venituri 
extrabugetare 

Cancelarul 
facult��ii, 
Nistor R�zvan 

iunie 2003 

-în cadrul ac�iunii de restructurare �i 
perfec�ionare a planurilor de înv���mânt; 

Toate 
specializ�rile 

- - Titularul 
fiec�rei 
discipline 

mai 2003 4.Introducerea unor 
cursuri op�ionale de 
formare a unor 
deprinderi cognitive de 
baz� (metode �i tehnici 
de comunicare, munc� 
în echip�, tehnici de 
înv��are etc.) 

-asigurarea specializ�rii din timp a 
cadrelor didactice care urmeaz� s� sus�in� 
noile cursuri 

masterat 50 venituri 
extrabugetare 

Responsabilii 
cursurilor de 
masterat 

sept. 2003 

-cre�terea utiliz�rii tehnologiei 
informatice în procesul de predare-
înv��are; 
-dotarea laboratoarelor cu tehnologia 
informatic� necesar�; 

  
 

2800USD 
150mil.lei 

 
 

Granturi de 
cercetare 

Prof.univ.dr.  C-
tin Tulai 
asist.univ. 
Cristian Oprea 
prep.univ. Ovidiu 
Cernea 

sept. 2003 

I. 

În
v�
��

m
ân

t 

5.Extinderea utiliz�rii 
metodelor moderne de 
predare �i înv��are 

-preg�tirea special� a unor s�li de curs cu 
mijloace audio corespunz�toare 

s�lile 026, 036, 
Amf.   C-tin. 
Olah �i R. 
Cri�an 

50 Buget Solicitare 
decanat 

oct. 2003 
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-echiparea laboratoarelor experimentale 
cu aparatura modern�. 

2 laboratoare de 
finan�e �i 
analiz� 

200 
 

750 

Buget 
 

Grant Banca 
Mondial� 

Sef catedr�  
 
Prof.dr. Ioan 
B�trâncea  

oct. 2003 
 

iunie 2003 

-echiparea unui laborator pentru Analiz� 
economic� �i financiar� �i alte discipline;  

Un laborator 750 mil lei    

 

- extinderea utiliz�rii în predarea unor 
discipline a aparaturii moderne: 
videoproiector, PC-uri 

30% 80  �ef catedr�, 
Prof.dr. Ioan 
B�trâncea  

sept. 2003 

-extinderea experien�ei moderne de 
evaluare a cuno�tin�elor în cadrul 
seminariilor �i laboratoarelor; 
-adoptarea unor metode alternative 
(proiecte, teste) de evaluare �i testare a 
cuno�tin�elor; 

  
 
 

30 

 
 
 

Buget �i 
sponsoriz. 

 
�eful de catedr� 
�i titularii 
disciplinelor 

 
oct. 2003 

 

-evaluarea lucr�rilor studen�ilor de c�tre 
mai multe cadre didactice. 

- 70% din 
discipline - 
trunchi comun 
-50% din 
discipline 
op�ionale 

 
 
 

200 

 
 
 

Extrabugetar 

 
 
 
idem 

 
 
 

dec. 2003 

-utilizarea testelor periodice scrise �i orale 
�i utilizarea lor la nota final�; 

     

6.Modernizarea 
formelor de evaluare a 
cuno�tin�elor studen�ilor 
la toate disciplinele 

-stimularea preg�tirii continue a 
studen�ilor pe toat� durata semestrului 

trunchiul comun   Responsabili 
discipline 

mai 2003 

I.
  

În
v�
��

m
ân

t 

7.Organizarea 
programelor de studiu 
pe module, astfel încât 
universitatea s� poat� 
oferi calific�ri de nivel 
intermediar 

 Prioritar la 
masterate 

 
- 

 
- 

Prodecan de 
resort 

oct. 2003 
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8. Perfec�ionarea ECTS -continuarea reformei curriculum-ului 
încât sistemul ECTS s� devin� mai 
func�ional; 
-flexibilizarea rutelor de studiu astfel 
încât s� poat� fi recunoscute creditele 
între facult��i. 

Prioritar la 
specializ�rile 
Finan�e �i 
B�nci, Rela�ii 
economice 
interna�ionale 

 
- 

 
- 

�efii de catedr� mai 2003 

-adaptarea programelor de preg�tire a 
doctoranzilor la ariile de cercetare 
prioritare ale facult��ii �i catedrelor; 

   Conduc�torii de 
doctorat 

oct. 2003 

-cre�terea num�rului de doctorate în 
cotutel� (na�ional� �i interna�ional�). 

10% pe 
facultate 

80 Buget Prodecanul de 
resort 

oct. 2003 

-definirea mai riguroas� a curriculei de la 
Masterat �i corelarea acesteia cu studiile 
doctorale; 

toate 
specializ�rile 

- - Prodecanul de 
resort 

sept. 2003 

-cre�terea num�rului de doctoranzi cu 
frecven�� �i a doctoranzilor str�ini 

10% 50 Buget Conduc�torii de 
doctorat 

oct. 2003 

9.Modernizarea 
studiilor de masterat �i 
doctorale 

-organizarea unui num�r mai mare de 
cursuri postuniversitare pentru speciali�tii 
din produc�ie 

Management 
bancar, 
Tranzac�ii 
interna�ionale 

250 Extrabugetar  2003 

10. Participarea catedrei 
de LMA la organizarea 
masteratelor în limbi 
str�ine la Facultatea de 
�tiin�e Economice 

1. Preg�tirea cursului de comunicare în 
afaceri, oferit în limba francez� /  
limba englez� 

masterat _ _ Lect.Dr. Delia 
Marga 
Lect.dr.Horea 
Ursu 

sept. 2003 

I. 
 

În
v�
��

m
ân

t 

11. Elaborarea de 
materiale didactice 
pentru studen�i 

-elaborarea de suporturi de curs adaptate 
la sec�iile �i nivelul de preg�tire al 
studen�ilor (forma de înv���mânt: Zi, 
IDD)       

30% 10 Extrabugetar Tot colectivul oct. 2003 
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-ini�ierea formalit��ilor pentru ob�inerea 
autoriz�rii proprii de func�ionare a 
studiilor IDD la toate specializ�rile 
-instruirea psiho-pedagogic� a 
personalului academic implicat în forma 
de înv���mânt IDD; 

Toate 
specializ�rile 
nivel licen�� 
(IDD) 

100 Buget Prodecan de 
resort 

febr. 2003 

-l�rgirea categoriilor de persoane c�rora li 
se adreseaz� aceast� form� de înv���mânt; 

     

-utilizarea tehnologiei moderne în 
prezentarea suporturilor de curs; 

     

12. Folosirea serviciilor 
CFCID 

-elaborarea unor proiecte PHARE pentru 
dezvoltarea resurselor umane prin IDD. 

Catedra de 
Management 

100 Extrabugetar �ef de catedr� dec. 2003 

-definirea mai clar� a statutului 
absolventului de colegiu pe pia�a muncii 
prin interven�ii la MEC, cu propuneri 
concrete; 

 
 
Ambele 
specializ�ri  

    

I. 

În
v�
��

m
ân

t 

13.Colegii 

-cre�terea implic�rii studen�ilor de la 
colegiu în elaborarea �i realizarea unor 
programe de dezvoltare regional�. 

de la colegiu 50 Extrabugetar Director colegii oct. 2003 

 



Universitatea Babe� – Bolyai                                      PLAN OPERATIONAL 2003           Facultatea de �tiin�e Economice 
    
 

 7

II. CERCETARE 
Nr. 
crt 

Dome
niu 

Obiectiv Ac�iuni 
preconizate pt.îndeplinirea obiectivului 

Cuantificare 
obiectiv 

Costuri 
estimate 
mil. lei 

Surs� 
finan�are 

Responsabil Termen 

-cre�terea num�rului de abonamente la 
publica�ii în str�in�tate; 

Bibliotecile de 
catedr� 

100 Extrabugetar �efii de catedr� 2003 

-îmbun�t��irea calit��ii materialelor care 
urmeaz� a fi publicate în STUDIA; 

   Mati� Dumitru 2003 

-cre�terea personalului implicat în cercetare, 
în special a celor de la masterat �i doctorat; 

     

1.Îmbun�t��irea 
presta�iei �tiin�ifice 

-analiza cercet�rii �tiin�ifice la nivel de 
catedr� printr-o evaluare anual� �i 
elaborarea programului de cercetare al 
catedrei 

100%   �efii de catedr�, 
Responsabili 
discipline 

febr. 2003 

-concentrarea temelor �i a programelor de 
finan�are la nivelul catedrei/facult��ii; 

   Responsabili cu 
cercetarea 

 

-elaborarea proiectelor necesare pentru 
ob�inerea acestor fonduri; 

   Directori 
granturi 

 

-intensificarea preocup�rilor pentru 
înfiin�area centrelor de excelen��; 

 15 Extrabugetar Administra�ia 
financiar� �ef 
catedr� 
Responsabil cu 
cercetarea 

permanent 

-explorarea posibilit��ilor de acces la alte 
surse na�ionale �i interna�ionale de finan�are 

   �efii de catedr� permanent 

-înfiin�area Centrului de Excelen��: Analiz� 
�i Previziune Financiar� 

   �efii de catedr�,  oct 2003 

II
. 

C
E

R
C

E
TA

R
E

 

2.Cre�terea surselor 
alternative de 
finan�are 

-participarea mai activ� la programele de 
cercetare finan�ate de UE 

100% 
 

Finan�are 
UE 

 

 Prof.dr. Ioan 
B�trâncea 
Prof dr Maria 
Vincze, Conf.dr. 
Mihaela Lu�a� 

2003 
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1.Confirmarea edit�rii Revistei 
“LINGUA”seria cultur� �i civiliza�ie 

_ _ _ Director 
Redactorul �ef 

iunie 2003 3.Publicarea 
rezultatelor cercet�rii 

2. Continuarea seriei “Philobiblion” 
realizat� de Catedra de Economie politic� în 
colaborare cu BCU 

_ _ _ Conf.dr. 
Lumperdean 
Ioan 

2003 

-integrarea rezultatelor cercet�rilor recente 
în cursuri, laboratoare, seminarii 

Toat� activ. 
instructiv 
educativ� 

  �efii de catedr� 
Titularii 
disciplinelor 

 

-analiza în cadrul catedrelor a integr�rii 
cercet�rilor în con�inutul cursurilor 
universitare, seminariilor �i a lucr�rilor de 
laborator 

Toate cursurile   �ef catedr� mai 2003 

4.Cre�terea 
impactului 
activit��ilor de 
cercetare asupra 
înv���mântului 

-Valorificarea rezultatelor cercet�rilor în 
analiza discursului, înv��area independent�, 
testare, curriculum, aplicarea tehnologiei 
informa�iei. 

80%   Responsabili 
cercetare 

2003 

-analiza �i evaluarea anual� a realiz�rii 
planului de cercetare �tiin�ific� a catedrei 

Toate catedrele 
�i colectivele de 
cercetare 

  Cancelarul 
facult��ii 

dec. 2003 

-stabilirea obiectivelor anuale de cercetare 
�i a celor pe termen mediu �i lung, în 
corela�ie cu programele majore ale 
facult��ii; 

   Prof.dr.Laz�r 
Ioan 
Prof.dr. Paina 
Nicolaie 

febr. 2003 

5.Monitorizarea 
activit��ii centrelor de 
cercetare 

-îmbun�t��irea canalelor de comunicare 
între aceste centre �i facult��i; 

   Directorii 
centrelor de 
cercetare 

mai 2003 

II
. 

C
E

R
C

E
TA

R
E

 

6. Concentrarea 
cercet�rii �tiin�ifice pe 
teme practice 

-colaborarea mai direct� cu CCI teritoriale 
în domeniul cercet�rii 
 

centrele de 
cercetare 

50 Extrabugetar Prof.dr.Laz�r 
Ioan 
Prof.dr. Paina 
Nicolaie 

febr. 2003 
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7.Dotarea cu 
aparatur� �i tehnic� de 
performan�� a 
centrelor de cercetare 

-identificarea necesarului de aparatur� �i 
asigurarea achizi�ion�rii acestora �i 
înzestrarea laboratoarelor �i a s�lilor de curs 
sau lucr�ri 

Catedrele 50.000 $ Grant 
25/2000 

Prof.dr. Laz�r 
Ioan 

iulie 2003 

8.Cooper�ri cu alte 
universit��i �i institu�ii 
din �ar� �i str�in�tate 
-cooper�ri cu 
Universitatea din 
Orleans pe baza 
acordului încheiat 
pentru cotutel� la 
masterat �i doctorat 

-identificarea poten�ialilor parteneri; 
-încheierea acordurilor de parteneriat; 
-realizarea de schimburi de experien�� între 
parteneri; 
-înfiin�area de colective de cercetare 
comune; 
-editarea de materiale comune. 

Marketing 
Informatic� 
economic� 
Finan�e 

  �efii de catedr� 
Membrii 
catedrei 

2003 

II
. 

C
E

R
C

E
TA

R
E

 

9.Mediatizarea 
activit��ii de cercetare 

-crearea unor baze de date privind 
domeniile de cercetare, programele în 
cadrul c�rora se desf��oar� cercetarea, 
modalit��i de diseminare a rezultatelor �i 
impactul în societate; 
-asigurarea accesului la aceste informa�ii, 
prin intermediul unor pagini web. 

    
�efii de catedr� 
 
 
Informatic� 
economic� 

 
oct. 2003 
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III. STUDEN�I 
Nr. 
crt 

Dome
niu 

Obiectiv Ac�iuni 
preconizate pt.îndeplinirea obiectivului 

Cuantificare 
obiectiv 

Costuri 
estimate 
mil. lei 

Surs� 
finan�are 

Responsabil Termen 

-inaugurarea unui punct de desfacere a 
unor produse de papet�rie �i servicii 
xerox 

    
Cancelarul 
studen�ilor 

 
ian. 2003 

1.Îmbun�t��irea 
serviciilor oferite 
studen�ilor 

-afi�area bibliografiei obligatorii pentru 
fiecare disciplin� prev�zut� în planul de 
înv���mânt 

100%   �efii de catedr� semestrial 

II
I.

 

St
ud

en
�i 

2. Modernizarea 
lucr�rilor practice 

-întocmirea de monografii pe baza 
lucr�rilor de practic� 

Colegii 30 Buget Director de 
studii 

iulie 2003 

 
 
IV. ORGANIZAREA MULTICULTURAL� 

Nr. 
crt 

Dome
niu 

Obiectiv Ac�iuni 
preconizate pt.îndeplinirea obiectivului 

Cuantificare 
obiectiv 

Costuri 
estimate 
mil. lei 

Surs� 
finan�are 

Responsabil Termen 

1.Dezvoltarea liniilor de 
studii maghiar� �i 
german� 
 

-cre�terea num�rului de cursuri predate în 
limbile maghiar� �i german�; 
-atragerea mai multor studen�i la aceste 
linii de studiu prin ac�iuni promo�ionale 
adecvate; 
-îmbun�t��irea procesului instructiv la 
linia maghiar� prin încadrarea unor 
titulari la catedre; 

Speciali-z�rile:  
Finan�e-B�nci 
Marketing 
Informatic� 
economic� 
Rela�ii 
economice 
interna�ionale 

  Prof.dr. Vincze 
Maria; Prof.dr. 
Rodica Fr��il� 
Prof.dr. 
Ciobanu 
Gheorghe 

oct. 2003 

IV
. 

O
rg

an
iz

ar
ea

 m
ul

tic
ul

tu
ra

l�
 

2. Dezvoltarea 
interferen�ei culturale la 
nivelul liniilor de studiu 

-realizarea de reuniuni �tiin�ifice �i 
culturale comune ale studen�ilor �i 
cadrelor didactice de la cele trei linii de 
studiu (inclusiv cooperare cu alte 
universit��i). 
 

Facultate 50 Extrabugetar Prof.dr. 
Ciobanu 
Gheorghe 

mai 2003 
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V. RELA�II INTERNA�IONALE 
Nr. 
crt 

Dome
niu 

Obiectiv Ac�iuni 
preconizate pt.îndeplinirea obiectivului 

Cuantificare 
obiectiv 

Costuri 
estimate 
mil. lei 

Surs� 
finan�are 

Responsabil Termen 

-promovarea mai ofensiv� a imaginii 
facult��ii pe plan extern. 

Univ. din 
Fran�a, Anglia, 
Belgia, Italia 

  Responsabil cu 
rela�iile 
interna�ionale  

 

-editarea Bro�urii de prezentare a 
facult��ii în limba englez� 

Facultate 100 Extrabugetar Cancelarul 
facult��ii 

aprilie 
2003 

1.Eficientizarea 
strategiei cooper�rilor 
externe 

-asigurarea de mobilit��i pentru 
doctoranzi, care s� faciliteze elaborarea 
tezelor de doctorat în cotutel� 
-identificarea unor surse alternative de 
finan�are a mobilit��ilor (g�sirea unor 
parteneri externi din sectorul privat care 
s� sponsorizeze participarea studen�ilor în 
programul Socrates), sponsoriz�ri, 
granturi, teme �i proiecte de comune de 
cercetare. 

Doctoranzi 
 
 
 
Studen�ii din 
anii III, IV �i 
masterat 

60 Extrabugetar 
 

Conduc�tor de 
doctorat 
 
 
 
Promotor 
Socrates 

 
 
 
 
 

sept. 2003 

1.�coala de var� a ASUla UBB aflat� la 
a-4-a edi�ie 
-cre�terea num�rului de studen�i 

  Extrabugetar Director 
Program 
Lect.dr. Delia 
Marga 

iulie 2003 

V
.  

R
el

a�
ii 

In
te

rn
a�

io
na

le
 

2. Dezvoltarea 
Programului ARIZONA 

2. Dezvoltarea componentei Central 
europene a programului 
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VI. UNIVERSITATE �I SOCIETATE 
Nr. 
crt 

Dome
niu 

Obiectiv Ac�iuni 
preconizate pt.îndeplinirea obiectivului 

Cuantifi
care 

obiectiv 

Costuri 
estimate 
mil. lei 

Surs� 
finan�are 

Responsabil Termen 

-promovarea imaginii COP; 
-diseminarea ofertei de studii a UBB pentru concursul 
de admitere 2003; 

   Oficiul pentru 
admitere 

mai 2003 

-orientarea profesional� postuniversitar� prin 
intermediul ADR; 

Toate 
specializ 

15 Extrabugetar   

1.Intensificarea 
activit��ii 
Centrului de 
Orientare 
Profesional� 

-crearea, între�inerea �i actualizarea paginii web 
cuprinzând oferta s�pt�mânal� a Agen�iei Jude�ene 
pentru Ocuparea For�ei de Munc�. 

   Catedra de 
Management,Inf
ormatic� 
Inginer sistem 

s�pt. 

-diferen�ierea �i pozi�ionarea ofertei de servicii în 
corelare cu schimb�rile din structura nevoilor �i 
cerin�elor mediului social-economic 

  Extrabugetar 
Autofinan�are 

�efii de catedr� 
Responsabili de 
discipline 

permanent 2.L�rgirea 
serviciilor 
profesionale 
oferite de 
universitate 

-mediatizare mai intens� a serviciilor oferite sectorului 
public �i privat; 
-cooperarea cu alte facult��i �i catedre în domenii de 
interes comun. 
-participarea la programe de cercetare cu Uniunea 
European� 

   
Surse 

extrabugetare 
(finan�are 

U.E.) 

  

-l�rgirea ofertei de cursuri 
-perfec�ionarea activit��ii de testare 
-republicarea bro�urii “LINGUA” 

  
25 

Extrabugetar 
Extrabugetar 
Extrabugetar 

Director 
Director de 
studiu 

permanent 
mai 2003 

3.Diversificarea 
serviciilor oferite 
prin Centrul 
“LINGUA”al 
Catedrei 

-consultan�� �i studii de specialitate    �efii de catedr� 
Responsabili de 
discipline 

permanent 

V
I. 

U
ni

ve
rs

ita
te

 �i
 S

oc
ie

ta
te

 

4.Asocia�ia 
absolven�ilor 
ALUMNI 

-organizarea simpozionului na�ional cu titlul: „Locul �i 
rolul ALUMNI în dezvoltarea institu�ional� a univ. 
-dezvoltarea paginii web; 
lansarea publica�iei electronice „ALUMNI on line”; 
-stabilirea �i armonizarea calendarului de ac�iuni 
comune; 
-organizarea de filiale ALUMNI – UBB. 

  
 
 
 

10 

 
 
 
 

Extrabugetar 

 
 
 
 
Prof.dr. Ilie� 
Liviu 

 
 
 
 
 

mai 2003 
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VII. MANAGEMENT �I RESURSE UMANE 
Nr. 
crt 

Dome
niu 

Obiectiv Ac�iuni 
preconizate pt.îndeplinirea obiectivului 

Cuantificare 
obiectiv 

Costuri 
estimate 
mil. lei 

Surs� 
finan�are 

Responsabil Termen 

I. MANAGEMENT 
ACADEMIC 
1.Implementarea 
sistemului de evaluare a 
activit��ii academice 

-reevaluarea componentelor activit��ii 
academice (predare, cercetare servicii 
profesionale), a criteriilor �i strategiilor de 
evaluare; 

100%   �efii de catedr� 
 
 

dec. 2003 

 -sondarea opiniilor studen�ilor cu privire la 
activitatea de predare �i conduita universitar�. 

Studen�ii din 
anii terminali 

- - Lect.dr. Buiga 
Anu�a 

ian. 2003 

2. Flexibilizarea 
organiz�rii 
înv���mântului bugetat/cu 
tax� 

-detalierea condi�iilor de aplicare a ordonan�ei 
privind trecerea studen�ilor de la înv���mântul 
finan�at de la buget la cel cu tax� �i invers; 
-acordarea unui num�r mai mare de burse 
sociale. 

Toate 
specializ�rile 

  Decan mai 2003 

3.Implementarea 
riguroas� a 
Managementului 
Strategic 

-elaborarea unui Plan Strategic pe termen lung;    Decan 
Cancelar 

iunie 
2003 

 -organizarea unor discu�ii cu conducerile 
catedrelor privind modalit��ile de abordare a 
planific�rii strategice. 
-elaborarea de planuri strategice �i opera�ionale 
la nivel de catedr� 

   �efii de catedr� dec. 2003 

V
II

. 

M
an

ag
em

en
t �

i R
es

ur
se

 U
m

an
e 

 

4.Flexibilizarea 
comunic�rii între catedre, 
conducerea facult��ii �i a 
universit��ii 

-eficientizarea circuitului informa�ional între 
managementul central, facult��i, personalul 
academic, catedre, administra�ie �i studen�i. 

Toate compar-
timentele 
Liga 
studen�ilor 

  Cancelar, 
Cancelarul 
studen�ilor 

sept. 
2003 
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II. MANAGEMENT 
ADMINISTRATIV 
Informatizarea serviciilor 
�i elaborarea aplica�iilor 
software necesare 

-extinderea Programului GESCO la secretariat, 
catedre �i instruirea personalului implicat în 
utilizarea lui. 

Secretariat 
catedre 

50 Extrabuget
ar 

Cancelar, 
Secretara �ef� 
�efii de catedr� 

iunie 
2003 

III.MANAGEMENTUL 
RESURSELOR 
UMANE 
1.Elaborarea unei politici 
de personal a facult��ii care 
s� �in� cont de cerin�ele 
europene �i mondiale în 
domeniu 

-continuarea procesului de întinerire a catedrelor 
prin angajarea absolven�ilor de vârf de la masterat 
�i a unor doctoranzi 

Toate 
catedrele �i 
colectivele 

- - Decan 
�efii de catedr� 

semestria
l 

2.Organizarea unor 
cursuri de perfec�ionare a 
personalului tehnic �i din 
secretariate 

-stabilirea etapelor �i con�inutul cursurilor de 
perfec�ionare; 
-elaborarea ghidului secretarului de facultate �i 
catedr�. 

 10 buget / 
extrabuget

ar 

Decan, 
Cancelar 

mai 2003 

3.Perfec�ionarea 
sistemului de salarizare 
diferen�iat� a personalului 
facult��ii 

-evaluare periodic� a activit��ii academice; 
-analiza �i evaluarea anual� a activit��ii 
personalului didactic �i a personalului 
administrativ. 
 

Tot 
personalul 

  Decan, 
�efii de catedr� 

anual 

V
II

. 

M
an

ag
em

en
t �

i R
es

ur
se

 U
m

an
e 

 

4.Politica de promovare �i 
formare a personalului 

-cre�terea exigen�ei în politica de promovare a 
personalului; 
-cre�terea num�rului membrilor catedrelor �i 
sporirea fidelit��ii acestora 
-asigurarea salariz�rii personalului în func�ie de 
performan��; 

   Decan, 
�efii de catedr� 
 

permanen
t 
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VIII. INFORMA�IA �I COMUNICAREA 
Nr. 
crt 

Dome
niu 

Obiectiv Ac�iuni 
preconizate pt.îndeplinirea obiectivului 

Cuantificare 
obiectiv 

Costuri 
estimate 
mil. lei 

Surs� 
finan�are 

Responsabil Termen 

1.Promovarea imaginii 
facult��ii 

-actualizarea paginii web a facult��ii �i a 
catedrelor, în limba român�, limba englez� �i 
francez�; 

   Cancelar, 
Inginer de 
sistem 

permanent 

-cre�terea gradului de notorietate intern� �i 
extern� a catedrei 
-autonomizarea �i îmbun�t��irea imaginii 
catedrei 
-crearea paginii web a catedrei în limba român� 
�i în limbi de circula�ie interna�ional� 

    
�efii de 
catedr� 
 
Comisia de 
imagine a 
facult��ii 

 
 

permanent 

-intensificarea ac�iunilor promo�ionale pentru 
atragerea candida�ilor la admiterea 2003 

   Oficiul 
admiterii 

mai 2003 

V
II

I.
 

In
fo

rm
a�

ia
 �i

 c
om

un
ic

ar
ea

 

2.Intensificarea 
ac�iunilor de 
comunicare-promovare 

-reeditarea POSTER-ului admiterii 
 

 50 Buget Cancelar mai 2003 
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IX. BIBLIOTECI 
Nr. 
crt 

Dome
niu 

Obiectiv Ac�iuni 
preconizate pt.îndeplinirea obiectivului 

Cuantificare 
obiectiv 

Costuri 
estimate 
mil. lei 

Surs� 
finan�are 

Responsabil Termen 

1.Perfec�ionarea ofertei 
BCU 
-perfec�ionarea ofertei 
bibliotecii catedrelor 

-efectuarea de abonamente la publica�ii recente 
interne �i externe în toate domeniile; 
-realizarea unui catalog electronic al întregii 
oferte de carte; 

   �efii de 
catedr� 

permanent 

2.Îmbog��irea colec�iei 
de carte din bibliotecile 
din cadrul fiec�rei 
facult��i. 

-achizi�ionarea de publica�ii recente ap�rute în 
edituri de prestigiu; 
-asigurarea unor condi�ii decente pentru studiu 
în biblioteca facult��ii. 

 100 Extrabugetar Decan permanent 

3.Continuarea ac�iunii de 
organizare a bibliotecilor 
de catedr� 

-dotarea cu mobilier �i echipament specific 
 

 20 Extrabugetar �efii de 
catedr� 

iunie 2003 

IX
. 

B
ib

lio
te

ci
 

 -procurarea de publica�ii recente �i efectuarea 
de abonamente la reviste de specialitate din 
�ar� �i din str�in�tate 

 30 Extrabugetar �efii de 
catedr� 

permanent 

 
 

Se anexeaz� Bugetul pe 2003, Finan�area de baz� �i complementar� �i Situa�ia repartiz�rii veniturilor proprii pe 
categorii de cheltuieli. 
 
 
 
 

    D E C A N,          C A N C E L A R, 

Prof.univ.dr. Dan RACOVI�AN              Prof.univ.dr. Gheorghe CIOBANU 
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