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Nr.  352 / 04.03.2015 

Aprobat în CF din 04.03.2015 

 

 

Raport privind managementul sistemului integrat de management în  

Facultatea de Ştiinţe Economice  pentru anul 2014 

 

Analiza de management din ianuarie 2015 

 

Prin cerinţele impuse de Metodologia ARACIS, privind asigurarea calităţii, autorizarea funcţionării 

provizorii şi acreditarea programelor de studiu şi a instituţiilor de învăţământ superior sunt precizate şi anumite 

cerinţe specifice din standardul internaţional ISO 9001:2008, iar existenţa unui Sistem Integrat de Management 

asigură acoperirea tuturor acestor cerinţe. 

Conducerea Facultăţii de Ştiinţe Economice, prin politica în domeniul calităţii, mediului, siguranţei şi 

securităţii ocupaţionale organizează, controlează şi alocă resurse pentru menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a 

Sistemului Integrat de Management. Respectarea şi îndeplinirea acestor cerinţe contribuie la îmbunătăţirea continuă 

a calităţii serviciului educaţional din facultate. 

 

Prezentul raport de activitate îşi propune să prezinte stadiul de documentare şi implementare a Sistemului 

Integrat de Management (SIM) în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, modul în care sunt furnizate informaţii 

necesare analizei efectuate de management facultăţii, pentru a se asigura că sistemul adoptat este adecvat şi eficace. 

Analiza conduce la evaluarea oportunităţilor privind îmbunătăţirea şi stabilirea schimbărilor necesare în SIM 

adoptat. 

Obiectivele Facultăţii de Ştiinţe Economice din domeniul sistemului integrat de management pentru anul 

2014 (nr. înreg. 628/05.05.2014) au fost aprobate în şedinţa de Consiliu a facultăţii din data de 05.05.2014 şi au 

fost aduse la cunoştinţă tuturor cadrelor didactice din facultate (postare pe site). 

 

În continuare este prezentat modul de realizare a obiectivelor propuse pentru anul 2014.  

 

 

I. Stadiul realizării obiectivelor propuse pentru anul 2014 

 

Obiectivul 1. Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului integrat de management în conformitate cu 

cerinţele: standardelor SR EN ISO 9001:2008, IWA 2:2006, SR EN ISO 14001:2005, SR OH SAS 18001:2008 , 

SA 8000, Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 946/2005 referitor la control intern managerial. 

 Indicator de performanţă planificat: Menţinerea certificării sistemului integrat de management (calitate, 

mediu, sănătate şi securitate ocupaţională şi responsabilitatea socială), îndeplinirea standardelor referitoare la 

controlul intern managerial. 

Activitatea Grad de realizare 

1.1. Stabilirea obiectivelor în domeniul SIM la nivel 

de facultate/departament. 

realizat 

Obiectivele SIM ale Facultăţii de Ştiinţe 

Economice pentru anul 2014 nr. înreg. 
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628/05.05.2014 aprobate în Consiliul facultăţii din 

05.05.2014. 
 

Obiectivele SIM ale departamentului CAAEF 

pentru anul 2014 nr. înreg. 751/30.05.2014; 
 

Obiectivele SIM ale departamentului MM pentru 

anul 2014 nr. înreg. 566/15.04.2014. 

1.2. Stabilirea Programului de Management de Mediu 

şi SSO la nivel de facultate/ departament. 

realizat 

1.3. Instruirea periodică la nivel de departament a 

tuturor angajaţilor cu privire la sarcinile ce le 

revin în vederea implementării, menţinerii şi 

îmbunătăţirii SIM. 

realizat 

A se vedea fişele de instruire. 

1.6. Implementarea standardelor referitoare la 

controlul intern managerial. 

realizat 

 

 

Obiectivul 2. Orientarea către clienţi şi parteneri (studenţi şi societatea locală, regională, naţională şi 

internaţională). Consolidarea şi dezvoltarea învăţământului universitar de licenţă, master, doctorat şi a 

învăţământului postuniversitar, precum şi continua adaptare a acestora la schimbările intervenite în societatea 

cunoaşterii şi pe piaţa muncii.  

Activitatea Grad de realizare 

2.1. Acreditarea programului de studii de licenţă - 

Administrarea afacerilor (IF) 

 

Indicator de performanţă planificat: Obţinere 

calificativ „Încredere”. 

 

 

 

realizat 

Programul de studii  Administrarea afacerilor (IF) 

a obţinut calificativul „Încredere” conform 

Hotărârii Consiliului ARACIS - şedinţa din data 

27.11.2014 

2.2. Acreditarea periodică a programului de studii de 

licenţă Marketing (IF) 

 

Indicator de performanţă planificat: Obţinere 

calificativ „Încredere”. 

 

 

 

realizat 

Programul de studii  Marketing (IF) a obţinut 

calificativul „Încredere” conform conform 

Hotărârii Consiliului ARACIS - şedinţa din data 

29.05.2014 

2.3. Acreditarea programului de studii de master - 

Managementul afacerilor mici şi mijlocii  (IF) 

 

Indicator de performanţă planificat: Obţinere 

calificativ „Încredere”. 

 

 

 

nerealizat 

Nu a fost depus spre evaluare dosarul pentru 

programul de studii universitare de masterat 

Managementul afacerilor mici şi mijlocii. A fost 

însă aprobată, în şedinţa Consiliului Facultăţii din 

data de 12.02.2015, înfiinţarea în cadrul 

Departamentului Marketing şi Management a 

programului de studii universitare de masterat 

„Managementul şi administrarea afacerilor mici şi 

mijlocii”, cu durata de 2 ani, învăţământ cu 
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frecvenţă. Dosarul pentru acreditare este în curs de 

realizare. 

2.4.  Valorificarea calificării universitare obţinute 

 

Indicatori de performanţă planificat: 

 

 - Capacitatea de a se angaja pe piaţa muncii la 

nivelul calificării universitare în termen de 2 

ani >50%; 

realizat 

Gradul de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor 

Facultăţii de Ştiinţe Economice (studii de licenţă), 

promoţia 2013, după primul an de la absolvire, este 

de 68,11%. Vezi Tabelul 1. Gradul de inserţie pe 

piaţa muncii a absolvenţilor Facultăţii de Ştiinţe 

Economice, promoţia 2013 

 

Gradul de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor 

cursurilor masterale, din Facultatea de Ştiinţe 

Economice, promoţia 2013 după primul an de la 

absolvire, este de 72,22%.  Vezi Tabelul 2. Gradul 

de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor 

cursurilor masterale, din Facultatea de Ştiinţe 

Economice, promoţia 2013 

 - Continuarea studiilor universitare pentru 

ultimele două promoţii > 20%; 

realizat 

 

 - Nivelul de satisfacţie al studenţilor în raport cu 

dezvoltarea profesională şi personală asigurată 

de universitate >50%. 

realizat 

 

 

 

Tabelul 1. 

Gradul de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice, promoţia 2013 (studii de licenţă) 

Facultatea 
Total 

absolvenţi 

Absolvenţi care lucrează Absolvenţi 

care nu lucrează 

Rata inserţiei de 

succes Total, din care: În domeniu În alte domenii 

Ştiinţe 

Economice 

185 126 50 76 59 
27,03% 

(50/185) 
100% 68,11% 

(126/185) 

39,68% 

(50/126) 

60,32% 

(76/126) 

31,89% 

(59/185) 

Sursa: Ancheta cu referire la gradul de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice (studii de 

licenţă), promoţia 2013, după primul an de la absolvire (nr. 5865/28.04.2014), desfăşurată în perioada: ianuarie - 

aprilie 2014.  

 

 

Tabelul 2. 

Gradul de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice, promoţia 2013 (studii de master) 

Facultatea 
Total 

absolvenţi 

Absolvenţi care lucrează Absolvenţi 

care nu lucrează 

Rata inserţiei 

de succes Total, din care: În domeniu În alte domenii 

Ştiinţe 

Economice 

72 52 26 26 20 
36,11% 

(26/72) 
100% 72,22% 

(52/72) 

50% 

(26/52) 

50% 

(26/52) 

27,78% 

(20/72) 

Sursa: Ancheta cu referire la gradul de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor cursurilor masterale, din Facultatea de Ştiinţe 

Economice, promoţia 2013 după primul an de la absolvire (nr. 2605/25.02.2014 desfăşurată în perioada: decembrie 

2013- februarie 2014. 
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Obiectivul 3. Modernizarea programelor academice şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ în 

concordanţă cu standardele naţionale şi internaţionale  

Activitatea Grad de realizare 

3.1. Modernizarea programelor de studii 
 

Indicator de performanţă planificat: Planuri şi 

fişe ale disciplinelor revizuite în conformitate cu 

reglementările ARACIS şi Legea 1/2011 şi 

integrarea în curricula universitară, în concordanţă 

cu misiunea şi obiectivele programelor de studii şi 

cu competenţele vizate şi compatibilizate cu COR. 

 
 

realizat 

Planurile de învăţământ au fost întocmite, 

respectând recomandările A.R.A.C.I.S. şi 

hotărârile în protocoalele realizate la nivel 

naţional, pe domenii; fişele disciplinelor au fost 

îmbunătăţite continuu, în concordanţă cu cerinţele 

procesului de modernizare a învăţământului 

superior.  

3.2. Dezvoltarea tehnologiilor moderne de predare şi 

învățare, perfecționarea procesului de evaluare a 

studenților.  
 

Indicatori de performanţă planificaţi: 

 

 - Dotare cu mijloace multimedia a cel puţin 

80% săli de curs şi 50% săli de seminar / 

laboratoare; 

Promovabilitate anuală >80%; 

Medie anuală > 8, minim 30% dintre 

studenţi; 

Promovabilitate licenţă >90%. 

realizat 

Vezi Tabelul 3.  Realizarea indicatorilor de 

performanţă  

 

 - Implementarea sistemului de învățare 

e-learning. 

realizat    

În data de 25.11.2014 a avut loc o primă instruire 

a cadrelor didactice cu privire la folosirea 

platformei ID-IFR. 

3.3. Modernizarea infrastructurii didactice 
 

Indicator de performanţă planificat: 

Modernizarea laboratoarelor didactice şi de 

cercetare (în funcţie de resursele financiare ale 

programelor de studii şi departamentelor şi în 

concordanţă cu cerinţele didactice şi de cercetare) 

 
 

nerealizat 

Situaţia financiară de la nivel de facultate / 

departamente / programe de studii nu a permis 

modernizarea laboratoarelor didactice.  

3.4. Creşterea gradului de acoperire a cursurilor 

predate, cu manuale şi note de curs proprii aflate 

în bibliotecă sau în format electronic pe paginile 

web ale departamentelor 
 

Indicator de performanţă planificat: Numărul 

de discipline cu note de curs/numărul total de 

discipline > 90 % 

 

 

 
 

 

realizat 

Atât la programele de studii universitare de 

licenţă cât şi la programele de studii universitare 

de masterat, ponderea disciplinelor acoperite cu 

manuale / note de curs depăşeşte 90%. 

3.5. Creşterea numărului de mobilităţi ale studenţilor, 

pe plan naţional şi internaţional 
 

Indicator de performanţă planificat: Acoperirea 

ofertei de burse a universităţii 

 

 
 

realizat 

Vezi Tabelul 4. Dinamica numărului de 

mobilităţi 
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Tabelul 3.  

Realizarea indicatorilor de performanţă 

Nr. 

crt. 

Indicator de 

performanţă 
Facultatea 

Grad de realizare 
MEDIE 

2014 2013 2012 2011 2010 
         

1. 

Dotarea a 

minim 80% din 

sălile de curs 

cu mijloace 

multimedia 

Facultatea de 

Ştiinţe 

Economice 

90% 90% 90% 90% 90% 90% 

 

DIDIFR 

(CIG,  FR + 

MK, ID) 

90% 90% 90% 90% 90% 90% 

2. 
Promovabilitate 

anuală > 80% 

Facultatea de 

Ştiinţe 

Economice 

83,71% 

(879/1050) 

80,89% 

(931/1151) 

84,71% 

(1252/1478) 

90,19% 

(1628/1805) 

83,26% 

(1935/2324) 

Media pe 5 ani 

la facultate 

6625/7808 = 

84,85% 

  

Facultatea de 

Ştiinţe 

Economice 

(exclusiv 

IDIFR) 

88,10% 

(674/765) 

86,95% 

(713/820) 

89% 

(939/1055) 

92,66% 

(1200/1295) 

88,66% 

(1392/1570) 

Media pe 5 ani 

la facultate 

(exclusiv 

Compartiment 

IDIFR) 

4918/5505 = 

89,34% 

  

DIDIFR 

CIG, FR + 

MK, ID 

71,93% 

(205/285) 

65,86% 

(218/331) 

74% 

(313/423) 

83,92% 

(428/510) 

72,02% 

(543/754) 

Media pe 5 ani 

la CIG, FR + 

MK, ID 

(1707/2303) = 

74,12% 

3. 

 

Minim 30% 

dintre studenţi 

să obţină media 

anuală 8 

(număr de 

studenţi cu 

media peste 8/ 

număr de 

studenţi 

promovaţi în an 

superior) 

Facultatea de 

Ştiinţe 

Economice 

38,75% 

(341/879) 

37,16% 

(346/931) 

37,46% 

(469/1252) 

36,79% 

(599/1628) 

38,45% 

(744/1935) 

Media pe 5 ani 

la facultate 

2499/6625 = 

37,72% 

 

Facultatea de 

Ştiinţe 

Economice 

(exclusiv 

IDIFR) 

46,59% 

(314/674) 

43,48% 

(310/713) 

45,05% 

(423/939) 

45,33% 

(544/1200) 

49,50% 

(689/1392) 

Media pe 5 ani 

la facultate 

(exclusiv 

Compartiment 

IDIFR) 

2280/4918 = 

46,36% 

  

DIDIFR 

CIG, FR + 

MK, ID 

13,17% 

(27/205) 

16,51% 

(36/218) 

14,70% 

(46/313) 

12,85% 

(55/428) 

10,13% 

(55/543) 

Media pe 5 ani 

la CIG, FR + 

MK, ID 

(219/1707) = 

12,83% 

4. 

Promovabilitate 

licenţă > 90% 

(Licenţă + 

disertaţie) 

Facultatea de 

Ştiinţe 

Economice 

99,66% 

(295/296) 

98,48% 

(323/328) 

96,41% 

(483/501) 

100% 

(575/575) 

100% 

(585/585) 

Media pe 5 ani 

98,95% 

(2261/22285) 

  

Facultatea de 

Ştiinţe 

Economice 

(exclusiv 

IDIFR) 

99,58% 

(239/240) 

97,96% 

(240/245) 

98,20% 

(382/389) 

100% 

(454/454) 

100% 

(477/477) 

Media pe 5 ani 

99,28% 

(1792/1805) 

  

DIDIFR 

CIG, FR + 

MK, ID 

100% 

(56/56) 

100% 

(83/83) 

90,18% 

(101/112) 

100% 

(121/121) 

100% 

(108/108) 

Media pe 5 ani  

97,71% 

(469/480) 

 

 

Tabelul 4. 

Dinamica numărului de mobilităţi 

Număr de mobilităţi 

Facultatea Acţiune 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015* 

Ştiinţe Economice SMS 2 4 5 5 6 

SMS - Mobilităţi de Studii pentru Studenţi;   * previzionat 

 

 

 



Pagina 6 din 15 

 

 

Obiectivul 4. Dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi tehnologică în scopul integrării la nivel naţional şi 

internaţional  

Activitatea Grad de realizare 

4.1. Elaborarea planurilor de cercetare la nivel de 

departamente şi facultate 
 

Indicator de performanţă planificat: Planurile 

de cercetare 

 

 
 

realizat 

Planul de cercetare al Facultăţii de Ştiinţe 

Economice pentru anul 2015 nr. 248 / 12.02.2015; 

Planul de cercetare al Departamentului 

Contabilitate, Audit şi Analiză Economico-

Financiară pentru anul 2015  nr. 246 / 12.02.2015; 

Planul de cercetare al Departamentului Marketing 

şi Management pentru anul 2015 nr. 244 / 

12.02.2015. 

4.2. Realizarea analizelor privind activitatea de 

cercetare ştiinţifică la toate nivelurile 
 

Indicator de performanţă planificat: Rapoartele 

privind analiza stadiului îndeplinirii planurilor de 

cercetare 

 

 
 

realizat 

Analiza privind activitatea de cercetare ştiinţifică 

desfăşurată de cadrele didactice ale Facultăţii de 

Ştiinţe Economice, aferentă perioadei 2013 - iulie 

2014 a fost realizată în şedinţa comună a celor 

două departamente ale facultăţii din data de 

09.10.2014. 
 

Analiza privind activitatea de cercetare ştiinţifică 

aferentă anului 2014 a fost realizată după  cum 

urmează: 

- în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 

28.01.2015 (Document nr. 134 / 28.01.2015), 

precum şi în şedinţa Consiliului Facultăţii din 

data de 12.02.2015 ocazie cu care a fost 

aprobat Raportul privind activitatea de 

cercetare a Facultăţii de Ştiinţe Economice 

din anul 2014, nr. 249 / 12.02.2015; 

- în şedinţa Departamentului Contabilitate, 

Audit şi Analiză Economico-Financiară din 

data de 12.02.2015, ocazie cu care a fost 

aprobat Raportul privind activitatea de 

cercetare a Departamentului Contabilitate, 

Audit şi Analiză Economico-Financiară din 

anul 2014, nr. 247 / 12.02.2015; 

- în şedinţa Departamentului Marketing şi 

Management din data de 12.02.2015, ocazie 

cu care a fost aprobat Raportul privind 

activitatea de cercetare a Departamentului 

Marketing şi Management din anul 2014, nr 

245 / 12.02.2015. 

4.3. Dezvoltarea centrului de cercetare şi intensificarea 

colaborării cu centre de cercetare din sistemul 

naţional 
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Indicator de performanţă planificat: Realizarea 

unui parteneriat cu un centru de cercetare 

ştiinţifică de la nivel naţional 

nerealizat 

S-au făcut demersuri în direcţia colaborării cu noi 

centre de cercetare ştiinţifică de la nivel naţional, 

însă acestea nu s-au concretizat în încheierea unui  

nou parteneriat. 

4.4. Valorificarea eficientă şi optimă a rezultatelor 

obţinute în cercetarea ştiinţifică 
 

Indicator de performanţă planificat:  

 

 - Publicarea unui articol în revistă cotată ISI, a 

două articole indexate ISI Proceedings, a 53 

articole BDI şi a 3 articole în reviste 

neindexate; 

realizat parţial 

În anul 2014 au fost publicate 49 articole, din care: 

3 ISI Proceedings şi 46 indexate BDI. Aşadar, a 

fost realizat şi depăşit obiectivul referitor la 

numărul de articole ISI Proceedings, a fost realizat 

doar parţial obiectivul referitor la numărul de 

articole în reviste BDI şi nu au fost realizate 

obiectivele referitoare la articolele ISI şi în reviste 

neindexate. Vezi Tabelul 9 - Activitatea de 

cercetare pe anul 2014 

 - Publicarea a 25 cărţi din care 10 cursuri 

universitare. 

realizat parţial 

În anul 2014 au fost publicate 13 lucrări (cărţi 

ştiinţifice, cursuri universitare etc.). Vezi Tabelul 

9 - Activitatea de cercetare pe anul 2014 

4.5. Implicarea studenţilor în activitatea de cercetare 

ştiinţifică 
 

Indicator de performanţă planificat:  

- Manifestarea activă a cel puţin unui cerc 

ştiinţific studenţesc; 

- Cooptarea celor mai buni studenţi din 

facultate în manifestări şi concursuri 

ştiinţifice studenţeşti / cercuri ştiinţifice 

studenţeşti / intership-uri organizate de 

Universitatea sau alte instituţii 

 

 
 

realizat 

La nivelul facultăţii funcţionează cercul ştiinţific 

studenţesc „Fiscalitatea în sprijinul 

întreprinzătorului – o provocare pentru 

profesionistul contabil”, prin intermediul căruia 

studenţii sunt cooptaţi şi implicaţi în activitatea de 

cercetare ştiinţifică. 
 

Cu ocazia lansării Consorţiului PEDUNICOL între 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău şi 

Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” 

Bacău – mai 2014, studenţii Facultăţii de Ştiinţe 

Economice au participat la o dezbatere interactivă 

în cadrul seminarului ”Educaţia antreprenorială”. 
 

În cadrul proiectului educaţional ”Planuri de 

afaceri. Planuri de viitor”, cu ocazia concursului 

destinat elevilor de liceu, studenţii Facultăţii de 

Ştiinţe Economice oferă suport pentru 

îmbunătăţirea proiectelor înscrise în concurs. De 

asemenea, aceştia au participat la o sesiune dezbate 

pe tema „Mediul de afaceri românesc – prezent şi 

perspective”. 
 

La Concursul Educaţional de Tranzacţionare 

Online, BVB INVEST QUEST (BVB IQ), 

organizat de Bursa de Valori Bucureşti, desfăşurat 

în perioada 14 aprilie – 13 iunie 2014, la care au 
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participat 980 persoane, o studentă a Facultăţii de 

Ştiinţe Economice a câştigat premiul al II-lea. 

4.6. Participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale 
 

Indicator de performanţă planificat: 

3 conferinţe internaţionale 

 
 

realizat 

În anul 2014, colectivul de cadre didactice ale 

facultăţii a participat cu 31 comunicări la 

manifestări ştiinţifice internaţionale.  

 

Tabelul 5 

Activitatea de cercetare pe anul 2010 

Indicatorul  

Număr cadre didactice la 01.01.2010 30 

1. Valoarea contractelor de cercetare derulate 

în 2010, aferente UB (RON) 
57766 

2. Articole publicate în reviste internaţionale 

necotate ISI, dar indexate BDI 
27 

3. Lucrări publicate în volumele conferinţelor 

internaţionale, indexate ISI şi  

cele organizate de societăţi profesionale 

internaţionale 

12 

4. Articole publicate în reviste recunoscute 

de CNCSIS- categoria B+ 
13 

5. Cărţi publicate în edituri naţionale, 

recunoscute CNCSIS - pagini 
2659 

6. Articole publicate în alte reviste 5 
 

Tabelul 6 

Activitatea de cercetare pe anul 2011  

Indicatorul  

Număr cadre didactice la 01.01.2011 29 

1. Valoarea contractelor de cercetare derulate 

în 2011, aferente UB (RON) 
47.352 

2. Articole publicate în reviste internaţionale 

necotate ISI, dar indexate BDI 
10 

3. Lucrări publicate în volumele conferinţelor 

internaţionale, indexate ISI şi  

cele organizate de societăţi profesionale 

internaţionale 

7 

4. Articole publicate în reviste recunoscute de 

CNCSIS- categoria B+ 
20 

5. Cărţi publicate în edituri naţionale, 

recunoscute CNCSIS - pagini 
2614 

6. Articole publicate în alte reviste 2 
 

Tabelul 7 

Activitatea de cercetare pe anul 2012 

Indicatorul  

Număr cadre didactice la 01.01.2012 29 

1. Număr de proiecte de cercetare depuse în 

competiţii internaţionale 
1 

2. Valoarea contractelor de cercetare derulate 

în 2012, aferente UB (RON) 
10000 

3. Articole publicate în reviste internaţionale 

necotate ISI, dar indexate BDI 
57 

4. Lucrări publicate în volumele conferinţelor 

internaţionale, indexate ISI şi  

cele organizate de societăţi profesionale 

internaţionale 

7 

5. Cărţi publicate in ediuri naţionale, 

recunoscute CNCSIS - pagini 
5236 

6. Articole publicate în alte reviste 4 
 

Tabelul 8 

Activitatea de cercetare pe anul 2013 

Indicatorul  

Număr cadre didactice la 01.01.2013 29 

1. Număr de proiecte de cercetare / dezvoltare 

depuse în competiţii naţionale în calitate de 

coordonator 

1 

2. Număr de proiecte de cercetare / dezvoltare 

depuse în competiţii internaţionale 
1 

3. Articole publicate în reviste recunoscute la 

nivel internaţional, cotate ISI (fracţiuni 

corespunzătoare cerc. UB şi număr întreg 

lucrări) 

1,5 

4. Articole publicate in reviste internaţionale 

necotate ISI, dar indexate BDI 
48 

5. Lucrări publicate în volumele conferinţelor 

internaţionale, indexate ISI şi cele organizate 

de societăţi profesionale internaţionale 

3 

6. Cărţi publicate în edituri naţionale, 

recunoscute CNCSIS 
31 

- pagini 5760 

7. Articole publicate în alte reviste 6 
 

 

Tabelul 9 

Activitatea de cercetare pe anul 2014 

Indicatorul  

Număr cadre didactice la 01.01.2014 26 

1. Număr de proiecte de cercetare câştigate în competiţii naţionale în calitate de coordonator 1 

2. Valoarea contractelor de cercetare derulate în 2014, aferente UB (RON) 181846,24 

3. Articole publicate în reviste internaţionale necotate ISI, dar indexate BDI 46 

4. Lucrări publicate în volumele conferinţelor internaţionale, indexate ISI şi cele organizate de societăţi 

profesionale internaţionale 
3 

5. Cărţi publicate în edituri naţionale   13 

      - pagini 2148 
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Obiectivul 5. Dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu parteneri din ţară şi din străinătate  

Activitatea Grad de realizare 

5.1. Identificarea şi realizarea de colaborări cu noi 

parteneri din mediul universitar / socio-economic / 

cultural 
 

Indicator de performanţă planificat: Cel puţin 

un nou partener din mediul universitar / socio-

economic / cultural 

 

 

 
 

realizat 

Iniţierea proiectului POSDRU/156/1.2/ G/137623 

„Extinderea oportunităţilor de învăţare prin 

inovare, cercetare şi interacţiune cu mediul de 

afaceri”, a fost rezultatul colaborării dintre 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi SC Tangible 

Corporation SRL. De asemenea, după demararea 

procedurii de implementare a proiectului s-au 

încheiat acorduri de colaborare cu 10 organizaţii: 

Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău, S.C. 

Agricola Internaţional S.A. Bacău, S.C. Comat 

Bacău S.A., S.C. Compania Regională de Apă 

Bacău S.A., S.C. Grup Termloc S.A., S.C. Iatsa 

S.A. Bacău, S.C. Inter-Tour S.R.L. Bacău, S.C. 

Pambac S.A. Bacău, S.C. Vicmod S.R.L. Bacău, 

S.I.F.  Moldova S.A. 

A fost încheiat un acord de parteneriat cu Estinvest 

S.A. prin care s-a convenit asupra desfăşurării în 

viitor de activităţi în domeniul ştiinţific şi 

educaţional. 

5.2. Participarea la organizarea de manifestări 

ştiinţifice în parteneriat cu alte universităţi 
 

Indicator de performanţă planificat: Cel puţin o 

participare la organizarea de manifestări ştiinţifice 

în parteneriat cu alte universităţi 

 

 
 

realizat 

În perioada 4-7 iunie 2014, în cadrul Universităţii 

„Vasile Alecsandri” din Bacău s-a desfăşurat a 

doua conferinţă internaţională „Natural and 

Anthropic Risks - ICNAR2014”, având ca 

organizatori: Universitatea “Vasile Alecsandri” din 

Bacău, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” 

Iaşi, Universitatea Politehnică din Torino, Italia, 

Universitatea Tehnologică din Varşovia, Polonia, 

Universitatea “Angel Kanchev” din Ruse, Bulgaria 

şi Academia de ştiinţe agricole şi silvice "Gheorghe 

Ionescu - Siseşti". În cadrul acestui eveniment, 

Facultatea de Ştiinţe Economice s-a implicat în 

organizarea secţiunii „Business Risk”. 

5.3.  Creşterea numărului de acorduri Erasmus faţă de 

anul 2013 

Indicator de performanţă planificat: Cel puţin 

un nou acord Erasmus faţă de anul 2013 

 

 

realizat 

În anul 2014 a fost încheiat acordul privind 

mobilităţi studenţi şi cadre didactice în cadrul 

programului ERASMUS cu Facultatea de Ştiințe 

Economice  - Universitatea Angel Kanchev din 

Ruse, Bulgaria 
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Obiectivul 6. Modernizarea managementului resurselor umane  

Activitatea Grad de realizare 

6.1. Perfecţionarea procedurilor de evaluare a cadrelor 

didactice 

 

Indicator de performanţă planificat: Revizuirea 

procedurilor de evaluare a cadrelor didactice 

 

 

 

realizat 

6.2. Perfecţionarea cadrelor didactice prin doctorate şi 

stagii de perfecţionare 

 

Indicator de performanţă planificat: Minimum 

85% cadre didactice cu titlul de doctor 

 

 

 

realizat 

La nivelul facultăţii, 24 cadre didactice din total 

25, au titlu de doctor (96%). În anul 2014, un 

cadru didactic (din cei 24 doctori) a obţinut titlul 

de doctor, iar un alt cadru didactic a susţinut teza 

de doctorat în anul 2014, urmând să primească 

titlul de doctor. 

 

La nivelul departamentelor, situaţia se prezintă 

astfel: 

- CAAEF = 100%     (12/12),  

- MM        = 92,31% (12/13). 

6.3. Creşterea gradului de acoperire a posturilor 

didactice cu titulari 

 

Indicator de performanţă planificat:  

 

 - Numărul de cadre didactice titulare / 

numărul total de posturi didactice cel puţin  

70% 

realizat 

În anul universitar 2014-2015,  gradul de ocupare 

a posturilor didactice cu titulari este de 75,75 % 

(25 cadre didactice titulare / 33 posturi). Vezi 

Tabelul nr. 10. Posturi didactice din statele de 

funcţiuni ale Facultăţii de Ştiinţe Economice 

pentru anul universitar 2014-2015 

 - Respectarea ponderii de cel puţin 25% 

profesori şi conferențiari din total cadre 

didactice dar nu mai mult de 50% 

realizat 

În anul universitar 2014-2015, la nivelul 

facultăţii: 

- posturile de profesori şi conferențiari 

reprezintă 36,37 % din total posturi 

didactice. 

- numărul de profesori şi conferenţiari titulari 

reprezintă 40 % din total cadre didactice. 

Vezi Tabelul nr. 10. Posturi didactice din statele 

de funcţiuni ale Facultăţii de Ştiinţe Economice 

pentru anul universitar 2014-2015 
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Tabelul 10.  

Posturi didactice din statele de funcţiuni ale Facultăţii de Ştiinţe Economice  

pentru anul universitar 2014-2015 (la 01.10.2014) 

Departamente 

Posturi didactice 
CAAEF MM ID IFR Total FSE 

Total FSE 

(fără ID+IFR) 

Profesori Total 1 3 0 0 4 4 

Ocupate 1 2 0 0 3 3 

Conferenţiari Total 3 5 0 0 8 8 

Ocupate 2 5 0 0 7 7 

Lectori Total 7 4 0 0 11 11 

Ocupate 7 2 0 0 9 9 

Asistenţi Total 2 4 2 2 10 6 

Ocupate 2 4 0 0 6 6 

Preparatori Total 0 0 0 0 0 0 

Ocupate 0 0 0 0 0 0 

Total posturi 

didactice 

Total 13 16 2 2 33 29 

Ocupate 12 13 0 0 25 25 

Grad de ocupare % 92,31 % 81,25 % 0 % 0 % 75,75 % 86,21 % 

- 36,37 % posturi de profesori şi conferenţiari din total posturi (12/33); 

- 40,00 % profesori şi conferenţiari titulari din total cadre didactice (10/25). 

 

 

Obiectivul 7. Modernizarea şi eficientizarea managementului financiar  

Activitatea Grad de realizare 

7.1. Întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli şi 

execuţii bugetare la nivelul tuturor stucturilor din 

cadrul Universității 
 

Indicator de performanţă planificat: Bugetul de 

venituri şi cheltuieli 

 

 

 
 

realizat 

A fost întocmit Bugetul de venituri și cheltuieli la 

nivelul Facultății de Științe Economice. 
 

7.2. Efectuarea analizelor financiare lunare la nivelul 

programelor de studii, departamentelor, 

facultăţilor şi al Universităţii – prezentarea de 

rapoarte lunare 
 

Indicator de performanţă planificat: Analizele 

financiare 

 

 

 

 
 

realizat 

Au fost realizate analize financiare lunare la 

nivelul Facultății de Științe Economice, pe cele 

două departamente: CAAEF și MM, precum și la 

nivelul fiecărui program de studii. 
 

În perioada aprilie-mai 2014 s-a realizat o analiză 

la nivelul Facultății de Științe Economice privind 

nivelul veniturilor realizate și a cheltuielilor 

efectuate în perioada 2009-2014 (Raport înregistrat 

cu nr. 626 din 05.05.2014). 

7.3. Menţinerea ponderii resurselor proprii în fondul 

de burse 
 

Indicator de performanţă planificat: Asigurarea 

a minim 20% din burse din venituri proprii 

 

 
 

realizat 

Valoarea burselor alocate din resurse proprii a crescut 

față de anul anterior (de la 13.820 lei la 17.850 lei) 

deși veniturile proprii pe total s-au redus. 
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Tabelul 11.  

Situaţia financiară la  Facultatea de Ştiinţe Economice pe anul 2014 

Luna 
2014 

Venituri Cheltuieli Venituri - Cheltuieli 

Sold la începutul anului 2014     940279 

Ianuarie 2014 141183 284628 -143445 

Februarie 2014 183857 190900 -7043 

Martie 2014 118468 182086 -63618 

Aprilie 2014 176586 231922 -55336 

Mai 2014 168223 194544 -26321 

Iunie 2014 189933 225964 -36031 

Iulie 2014 110201 167146 -56945 

August 2014 87765 161814 -74049 

Septembrie 2014 140491 152400 -11909 

Octombrie 2014 211929 132083 79846 

Noiembrie 2014 200855 130652 70203 

Decembrie 2014 303744 380098 -76354 

Total an 2014 2033235 2434237 -401002 

Sold la sfârșitul anului 2014     539275 

 

Tabelul 12 

Burse alocate din fondurile extrabugetare (lei) 

Facultatea 
Anul 

2010 2011 2012 2013 2014 

Ştiinţe Economice 53.570 42.188 25.399 13.820 17.850 

 

 

Obiectivul 8. Identificarea şi conformarea cu cerinţele legale, reglementate şi alte cerinţe la care Universitatea a 

subscris  

Activitatea Grad de realizare 

10.1. Conformarea cu cerinţele legale, reglementate şi 

alte cerinţe  
 

Indicator de performanţă planificat: 

Actualizarea listei cerinţelor legale 

 

 
 

realizat 

10.2. Întocmirea raportului de conformare cu cerinţele 

legale. 

realizat 

 

 

 

II. Feedback-ul de la clienţi (analiza satisfacţiei clienţilor)  

 La întocmirea fişelor disciplinelor cuprinse în planurile de învăţământ specifice fiecărui program 

de studii din cadrul facultăţii se au în vedere competenţele cerute absolvenţilor de angajatori.  

 Interesul dovedit de angajatori faţă de absolvenţii Facultăţii de Ştiinţe Economice (iniţierea de 

acţiuni de recrutare, oferirea de burse de studii, stagii de practică) demonstrează capacitatea universităţii 

de a forma specialişti cu aptitudini şi competenţe corespunzătoare exigenţelor la nivel internaţional.  

 

În acest sens prezentăm datele cu privire la gradul de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor Facultăţii de 

Ştiinţe Economice, promoţia 2013, la un an de la absolvire (studii de licenţă şi masterat) 

 

1. Studii de licenţă 

Ancheta privind gradul de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor licenţiaţi ai Universităţii ”Vasile 

Alecsandri” din Bacău s-a desfăşurat în perioada ianuarie - aprilie 2014. Rezultatele anchetei sunt prezentate în 

tabelul 33. 
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Tabelul 33 

Gradul de inserţie pe piaţa muncii  

a absolvenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice,  promoţia 2013 

Facultatea 
TOTAL 

absolvenţi 

Absolvenţi 

care 

LUCREAZĂ 

Absolvenţi 

care  

NU lucrează 

Absolvenţi 

care 

LUCREAZĂ 

În 

domeniu 

În alte 

domenii 

Rata inserţiei 

de succes 

Facultatea de 

 Ştiinţe Economice 
185 

100% 

126 

68,11% 

(126/185) 

59 

31,89% 

(59/185) 

126 

100% 

50 

39,68% 

(50/126) 

76 

60,32% 

(76/126) 

 

27,03% 

(50/185) 

Sursa: Ancheta privind gradul de inserţie pe piaţa muncii 

 a absolvenţilor Universităţii ”Vasile Alecsandri” din Bacău nr. 5865/28.04.2014 

 

 

În tabelul 34 sunt comparate datele statistice ale promoţiei 2013 cu promoţia 2012. 

Tabelul 34 

Diferenţele înregistrate comparativ cu absolvenţii promoţiei 2012 

 la Facultatea de Ştiinţe Economice 

Promoţia 
Absolvenţi 

care LUCREAZĂ 

Comparativ  

cu promoţia  

2012 

LUCREAZĂ 

în domeniu 

Comparativ 

cu promoţia  

2012 

Rata inserţiei  

de succes 

Comparativ  

cu promoţia  

2012 

Promoţia 2013 68,11% 
+11,15% 

39,68% 
+5,96% 

27,03% 
+7,83% 

Promoţia 2012 56,96% 33,72% 19,20% 

Sursa: Ancheta privind gradul de inserţie pe piaţa muncii 

 a absolvenţilor Universităţii ”Vasile Alecsandri” din Bacău nr. 5865/28.04.2014 

 

În legătură cu absolvenţii Facultăţii de Ştiinţe Economice, studii de licenţă, promoţia 2013 comparativ cu 

promoţia 2012, din ancheta Departamentului de Consiliere Profesională rezultă următoarele: 

 absolvenţii promoţiei 2013 care au reuşit să se angajeze pe piaţa muncii sunt în proporţie de 68,11% (126 

absolvenţi din total 185). Comparativ cu datele statistice din promoţia anterioară, se constată o creştere a 

ponderii absolvenţilor angajaţi cu 11,15%; 

 absolvenţii promoţiei 2013 care nu s-au angajat până în prezent sunt în proporţie de 31,89% (59 absolvenţi din 

total 185). Comparativ cu datele statistice din promoţia anterioară, se constată o scădere a ponderii cu 11,15% 

(43,04% pentru promoţia 2012); 

 din totalul absolvenţilor angajaţi, 39,68% (50 absolvenţi din totalul de 126 angajaţi) îşi desfăşoară activitatea 

profesională în domeniul formării iniţiale, iar 60,32% lucrează în alte domenii de activitate profesională. 

Comparativ cu datele statistice din promoţia anterioară, se constată o creştere cu 5,96% a ponderii 

absolvenţilor care lucrează în domeniu (33,72% pentru promoţia 2012) şi o scădere cu acelaşi procent a 

ponderii absolvenţilor care lucrează în alte domenii de activitate (66,28% pentru promoţia 2012); 

 rata inserţiei de succes a tinerilor absolvenţi investigaţi (raportul dintre numărul absolvenţilor care şi-au găsit 

un loc de muncă semnificativ şi numărul total de absolvenţi chestionaţi), după primul an de la absolvire, la 

nivel de facultate este de 27,03%.  Comparativ cu datele statistice din promoţia anterioară, se constată o 

creştere a ponderii cu 7,83%. 

 

2. Studii de masterat 

Ancheta privind gradul de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor cursurilor masterale, din Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău, promoţia 2013, s-a desfăşurat în perioada: decembrie 2013 / februarie 2014. Rezultatele 

anchetei sunt prezentate în tabelul 35. 

 

Tabelul 35  

Gradul de inserţie pe piaţa muncii  

a absolvenţilor cursurilor masterale - promoţia 2013 

şi diferenţele înregistrate comparativ cu absolvenţii promoţiei 2012, 

 la Facultatea de Ştiinţe Economice 

Promoţia 
TOTAL 

absolvenţi 

Absolvenţi 

care LUCREAZĂ 

Absolvenţi 

care NU lucrează 

Absolvenţi 

care LUCREAZĂ 

În 

domeniu 

În alte 

domenii 

Rata inserţiei 

de succes 

Promoţia 

2013 

72 

100% 

52 

72,22% 

(52/72) 

20 

27,78% 

(20/72) 

52 

100% 

26 

50% 

(26/52) 

26 

50% 

(26/52) 

 

36,11% 

(26/72) 
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Promoţia 
TOTAL 

absolvenţi 

Absolvenţi 

care LUCREAZĂ 

Absolvenţi 

care NU lucrează 

Absolvenţi 

care LUCREAZĂ 

În 

domeniu 

În alte 

domenii 

Rata inserţiei 

de succes 

Promoţia 

2012 

143 

100% 

128 

89,52% 

(128/143) 

15 

10,48% 

(15/143) 

128 

100% 

82 

64,06% 

(82/128) 

46 

35,94% 

(46/128) 

 

57,35% 

(82/143) 

Diferenţe - -17,30% - - -14,06% - -21,24% 

Sursa: Ancheta privind gradul de inserţie pe piaţa muncii 

 a absolvenţilor Universităţii ”Vasile Alecsandri” din Bacău nr. 2605/25.02.2014 

 

În legătură cu absolvenţii Facultăţii de Ştiinţe Economice, studii de masterat, promoţia 2013 comparativ cu 

promoţia 2012, din ancheta Departamentului de Consiliere Profesională rezultă următoarele: 

 absolvenţii promoţiei 2013 care au reuşit să se angajeze pe piaţa muncii sunt în proporţie de 72,22% (52 

absolvenţi din total 72). Comparativ cu datele statistice din promoţia anterioară, se constată o scădere a 

ponderii absolvenţilor angajaţi cu 17,30%; 

 absolvenţii promoţiei 2013 care nu s-au angajat până în prezent sunt în proporţie de 27,78% (20 absolvenţi 

din total 72). Comparativ cu datele statistice din promoţia anterioară, se constată o creştere a ponderii cu 

17,30%; 

 din totalul absolvenţilor angajaţi, 50% (26 absolvenţi din totalul de 52 angajaţi) îşi desfăşoară activitatea 

profesională în domeniul formării iniţiale, iar 50% lucrează în alte domenii de activitate profesională. 

Comparativ cu datele statistice din promoţia anterioară, se constată o scădere cu 14,06% a ponderii 

absolvenţilor care lucrează în domeniu şi o creştere cu acelaşi procent a ponderii absolvenţilor care 

lucrează în alte domenii de activitate; 

 rata inserţiei de succes a tinerilor absolvenţi investigaţi, după primul an de la absolvire, la nivel de facultate 

este de 36,11%.  Comparativ cu datele statistice din promoţia anterioară, se constată o scădere a ponderii cu 

21,24%. 

 

Performanţa în procesul de cercetare 

Conform Regulamentului de autoevaluare a performanţelor în cercetare a cadrelor didactice de la 

Universitatea “Vasile Alecsandri”din Bacău se realizează, anual, un proces de evaluare a realizărilor în cercetarea 

ştiinţifică din anul anterior şi din perioada ianuarie - august a anului curent.   

Rezultatele evaluărilor din septembrie 2013 şi septembrie 2014 precum şi obiectivele propuse pentru anul 

universitar următor (cuantificate conform precizărilor din regulament) sunt prezentate în tabelele 36 şi 37.  

 

Tabelul 36 

Situaţia punctajelor realizate din cercetarea ştiinţifică  

de către cadrele didactice de la Facultatea de Ştiinţe Economice,  

în perioada 2012 - aug. 2013 şi obiectivele propuse pentru 2013-2014 

Facultatea de 

Ştiinţe Economice 

Profesor Conferenţiar Lector Asistent Preparator 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Departamentul CAAEF 34,28 18,99 26,46 17,21 21,97 15,43 37,98 13,65 12,83 11,87 

Departamentul  MM 16,28 18,99 24,48 17,21 19,83 15,43 31,20 13,65 - - 

Coloana 2013 - media punctajelor realizate in perioada 2012 - aug. 2013 (pe grade didactice) 

Coloana 2014 - punctajul de realizat in perioada 2013 - aug. 2014 

 

 

Tabelul 37 

Situaţia punctajelor realizate din cercetarea ştiinţifică  

de către cadrele didactice de la Facultatea de Ştiinţe Economice,  

în perioada 2013 - aug. 2014 şi obiectivele propuse pentru 2014-2015 

Facultatea de 

Ştiinţe Economice 

Profesor Conferenţiar Lector Asistent 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Departamentul CAAEF 22,21 23,99 13,93 21,74 22,25 19,50 14,69 17,25 

Departamentul  MM 15,65 23,99 21,33 21,74 20,38 19,50 16,27 17,25 

Coloana 2014 - media punctajelor realizate in perioada 2013 - aug. 2014 (pe grade didactice) 
Coloana 2015 - punctajul de realizat in perioada 2014 - aug. 2015 
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Analiza îmbunătăţirii calităţii activităţilor didactice şi de cercetare se realizează în baza prelucrării 

informaţiilor obţinute din fişele de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi, fişele de evaluare de 

către colegi, evaluarea de către conducere, fişele de autoevaluare. 

 

Concluzii: 

La analiza SIM efectuată de conducere s-au stabilit următoarele acţiuni pentru activitatea din anul 2014: 

 

PROGRAM DE ACŢIUNI STABILITE LA ANALIZA SIM EFECTUATĂ DE CONDUCERE 

pentru activitatea din anul 2014 
 

Nr. 

crt. 
Măsuri Responsabil 

Termen de 

realizare 
Resurse 

1. Constituirea posturilor 

didactice conform 

standardelor şi eficienţei 

economice a programului 

de studii 

Decan, 

Directorii de departamente 

30 septembrie 

2015 

Umane: Constituirea 

posturilor didactice 

conform standardelor şi 

eficienţei economice a 

programului de studii 

2. Îmbunătăţirea rezultatelor 

activităţii de  cercetare 

ştiinţifică 

 

Prodecanul responsabil cu managementul 

cercetării ştiinţifice şi relaţiile internaţionale,  

Directorul centrului de cercetare “Studii şi 

cercetări economice”,  

Directorii de departamente,  

Responsabilii cu cercetarea la nivel de 

departament; 

31 decembrie 

2015 

Umane: personalul 

didactic 

Financiare: Venituri 

proprii şi venituri din 

contracte de cercetare 

3.  Atragerea de venituri 

suplimentare din proiecte 

finanţate din fonduri 

structurale. 

Prodecanul responsabil cu managementul 

cercetării ştiinţifice şi relaţiile internaţionale, 

Directorul centrului de cercetare “Studii şi 

cercetări economice”, Directorii de 

departamente, Responsabilii cu cercetarea la 

nivel de departament 

31 decembrie 

2015 

Umane: personalul 

didactic 

Financiare: Venituri 

proprii şi venituri din 

contracte de cercetare 

 

 

 

 

DECAN 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, 

Prof. univ.dr. Ovidiu-Leonard TURCU 

 

____________________ 

 


