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Nr 
crt Obiectiv Activităţi Termen Responsabil Indicator de 

performanţă Resurse 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificarea şi 
valorificarea datelor 
privind gradul de 
inserţie al absolven-
ţilor Universităţii 
din Bacău, promoţia 
2007, pe piaţa 
muncii 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Realizarea bazei de date cu absolvenţii 
Universităţii din Bacău, toate specializările, 
promoţia 2007; 
2. Realizarea  anchetei privind gradul de 
ocupare al absolvenţilor Universităţii din 
Bacău, promoţia 2007; 
3. Analiza rezultatelor  anchetei privind 
gradul de ocupare al absolvenţilor 
Universităţii din Bacău, promoţia 2007; 
4. Diseminarea către facultăţi a rezultatelor  
anchetei privind gradul de ocupare al 
absolvenţilor Universităţii din Bacău, 
promoţia 2007 
 
 
 
 

decembrie 2007 
 

 
mai 2008 

 
 

iunie 2008 
 
 

iunie 2008 
 
 
 
 
 

 
 

referent 1 
Prisecaru 
Aurelia 

referent 2 
psiholog  

Doina Pascal
director 

 
director 

 
 
 
 
 
 

constituirea bazei 
de date corecte şi 

complete 
existenţa 

rezultatelor 
centralizate ale 

anchetei 
existenţa analizei 

comparative a 
rezultatelor 

 
existenţa adreselor 
către facultăţi prin 
care se comunică 

rezultatele 
 
 

a. materiale 
consumabile 
b. calculator 

c. baze de date de 
la facultăţi şi 
specializări 
d. telefon 

consumabile 
 
 
 

consumabile 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
.  

Proiectarea şi desfă-
şurarea sistematică a 
a unui pachet de 
servicii educaţionale 
specifice 
 
 
  

1. proiectarea unui pachet de servicii 
educaţionale specifice (continuarea celor 
precdente şi dezvoltarea lor); 
 
2. derularea sistematică a unui pachet de 
servicii educaţionale specifice (cunoaştere, 
autocunoaştere şi  consiliere profesională)  
 

ianuarie 2008 
 
 
 

săptămânal 
 
 
 

Director 
 
 
 

referenţi 
 
 
 

existenţa 
pliantului cu 

pachetul compact 
de servicii 

numărul clienţilor 
calitatea 

saerviciilor ofrite 
acestora 

a. materiale 
consumabile 
b. calculator 

 
a. spaţiale 

b. materiale 
consumabile 
c. calculator 
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3. organizarea şi desfăşurarea sistematică a 
unor activităţi de promovare a unor firme şi 
joburi la nivelul studenţilor universităţii 
4. elaborarea şi prezentarea unor oportunităţi 
de angajare pentru studenţii noştri la nivelul 
local al pieţei muncii; 
5. organizarea primului târg de joburi la 
nivel de D.C.P.; 
 
 
6. iniţierea, desfăşurarea şi valorificarea 
rezultatelor a 2 anchete cu privire la 
calitatea serviciilor asigurate de biblioteca 
universităţii şi cantina acesteia; 
7. identificarea şi dezvoltarea unor 
oportunităţi de colaborare cu alte instituţii şi 
departamente de acelaşi tip 
 
8. diseminarea rezultatelor studiilor realizate 
prin department 
 
9. identificarea cel puţin a unei oporunităţi 
de asigurare a unui proiect cu finanţare 

semestrial 
 
 

săptămânal 
 
 

aprilie 2008 
 
 
 

aprilie-iunie2008 
 
 
 

până în iunie 2008 
 
 
 

octombrie 2008  
 
 

iulie 2008 

echipa DCP 
 
 

referent 1 
 
 

director 
 
 
 

referent 1 
referent 2 

 
 

director 
 
 

 
director 

 
 

director 

postere, afişe 
 
 

oferta scrisă a 
locurilor de muncă

 
desfăşurarea 

târgului, angajarea 
unor studenţi şi 

absolvenţi 
rezultatele finale 
ale anchetelor, 
propuneri de 

optmizare  
stabilirea cel puţin 
a două contacte şi 
relaţii de partene-
riat 

cel puţin două 
studii publicate 

 
depunerea unui 
proiect pentru 

finnaţare 

a. materiale 
consumabile 
b. calculator 
a. materiale 
consumabile 

 
telefon 
internet 

 
 

a. materiale 
consumabile 
b. calculator 

 
telefon 
internet 

 
 

a. materiale 
consumabile 
b. calculator 
a. materiale 
consumabile 
b. calculator 

3. 
Îmbunătăţirea între-
gului sistem instru-
mental şi de resurse 

1. îmbunătăţirea primului pachet de 
instrumente de lucru la nivelul 
departamentului 

martie  
 
 

referent 2, 
director 

 

optimizarea 
instrumentelor 

existente, 
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al departamentului  
 
2. optimizarea activităţii consliului depar-
tamentului prin implicarea mai amplă a 
membrilor acestuia în acţiunile proprii;  
 
3. actualizarea paginii web a 
departamentului 
4. îmbunătăţirea bazei materiale a 
departamentului 
5. îmbunătăţirea bazei proprii de carte şi de 
teste psihologice   

 
 

lunar 
 
 
 

semestrial  
 

semestrial 
 

semestrial 

 
 

director 
 
 
 

referent1 
director, 
referenţi 
director, 
referenţi 

constituirea altor 
instrumente 

stabilirea unor 
sarcini pentru 

membrii 
consiliului 
pagina web 
actualizată 
achiziţia de 
aparatură 

carte nouă şi teste 
noi 

 

 
 
 
                data                                                                                                                              Intocmit, 
                     14. XII. 2007                                                                                                                                                           Director D.C.P., 
                                                                                                                                                                            conf. univ. dr. Venera-Mihaela Cojocariu 
 
 
 
 


