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Nr.  550   din 28.04.2015 

Aprobat în Consiliul FacultăŃii  din  28.04.2015 
Aprobat 
DECAN, 

Prof.univ.dr. Ovidiu – Leonard TURCU 
 

_________________________ 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Obiectiv ActivităŃi Termen Responsabil Indicator de performanŃă Resurse 

1. MenŃinerea şi îmbunătăŃirea 
continuă a sistemului integrat 
de management în 
conformitate cu cerinŃele: 
standardelor SR EN ISO 
9001:2008, IWA 2:2006, SR EN 
ISO 14001:2005, SR OH SAS 
18001:2008 , SA 8000, Ordinul 
Ministrului FinanŃelor Publice 
nr. 946/2005 referitor la 
control intern managerial  

1.1. Stabilirea obiectivelor în 
domeniul SIM la nivel de 
facultate/departamente 

30.04.2015 Decan, 
Directorii de departamente 

MenŃinerea certificării sistemului 
integrat de management (calitate, 
mediu, sănătate şi securitate 
ocupaŃională şi responsabilitatea 
socială), îndeplinirea standardelor 
referitoare la controlul intern managerial 
şi certificarea sistemului de 
management al calității alimentelor  

Umane: personalul 
didactic şi nedidactic de 
la nivelul facultăŃii / 
departamente 
Financiare: plata taxelor 
contractuale de către 
universitate 
prestatorului de servicii  

1.2. Instruirea periodică la nivel de 
departament a tuturor 
angajaŃilor cu privire la 
sarcinile ce le revin în 
vederea implementării, 
menŃinerii şi îmbunătăŃirii 
SIM. 

 

30.10.2015 Directorii de departamente, 
RCMSSO 

2. Consolidarea şi dezvoltarea 
învăŃământului universitar de 
licenŃă, master, doctorat şi a 
învăŃământului 
postuniversitar, precum şi 
continua adaptare a acestora 
la schimbările intervenite în 
societatea cunoaşterii şi pe 
piaŃa muncii 

2.1. Evaluarea periodică a 
programului de studii de 
licenŃă conform repartiŃiei 
ARACIS: Marketing (ID)   

18.09.2015 Decan, 
Director de departament, 
Responsabil program de studii  

ObŃinere autorizaŃie de funcŃionare cu 
calificativ „Încredere” 

Umane: personal 
didactic şi nedidactic cu 
activitate la 
specializarea respectivă 
Financiare: plata taxelor 
aferente  

2.2. Acreditarea programului de 
studii de masterat (M):  
Managementul afacerilor mici 
și mijlocii (IF) 

01.10.2015 Decan, 
Director de departament, 
Responsabil program de studii  

ObŃinere calificativ „Încredere” Umane: personal 
didactic şi nedidactic de 
la nivelul facultăŃii / 
departamente 
Financiare: plata taxelor 
aferente 
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2.3. ÎmbunătăŃirea nivelului de 
ierarhizare, la nivel naŃional, a 
programelor de studii din 
Universitate 

30.04.2015 Directorii de departamente Realizarea, la nivelul fiecărui 
departament, a unui program de 
acŃiune pentru îmbunătăŃirea calităŃii 
programelor de studii    

Umane: personal 
didactic şi nedidactic de 
la nivelul facultăŃii / 
departamente 
Financiare: plata taxelor 
aferente 

2.4. Valorificarea calificării 
universitare obŃinute 

anual Decan Capacitatea de a se angaja pe piaŃa 
muncii la nivelul calificării universitare 
în termen de 2 ani >50%; 

Umane: personalul 
didactic implicat în 
obŃinerea calificărilor 
universitare 

Continuarea studiilor universitare 
pentru ultimele două promoŃii > 20%; 
Nivelul de satisfacŃie al studenŃilor în 
raport cu dezvoltarea profesională şi 
personală asigurată de universitate 
>50%. 

3. Modernizarea programelor 
academice şi perfecŃionarea 
procesului instructiv – 
educativ în concordanŃă cu 
standardele naŃionale şi 
internaŃionale 

3.1. Modernizarea programelor 
academice 

30.06.2015 Decan,  
Consiliul facultății 
Directorii de departamente 

Analiza planurilor de învăŃământ şi a 
fişelor disciplinelor în vederea adaptării 
la standardele europene şi la cerinŃele 
pieŃei muncii 

Umane: 
Informarea cadrelor 
didactice privind 
cerinŃele şi tendinŃele 
pieŃei muncii şi 
operarea modificărilor 
care se impun, pe baza 
propunerilor 
departamentelor 

3.2. Dezvoltarea tehnologiilor 
moderne de predare și 
învățare, perfecționarea 
procesului de evaluare a 
studenților 

anual Decan,  
Directorii de departamente 

Dotare cu mijloace multimedia a cel 
puŃin 80% săli de curs şi 50% săli de 
seminar/ laboratoare; 

Umane: cadrele 
didactice din facultate 
sau departamente 
Financiare: fonduri ale 
facultăŃii şi 
departamentelor pentru 
modernizare amfiteatre, 
săli de seminar şi 
laboratoare 

Promovabilitate anuală >80%; 
Medie anuală > 8, minim 30% dintre 
studenŃi; 
Promovabilitate licenŃă >90%. 
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01.10.2015 Directorii de departamente,  
Cadrele didactice titulare de curs 

Creşterea ponderii pregătirii individuale 
a studenŃilor – la fiecare disciplină - 
solicitarea a cel puŃin 1 temă de casă/ 
proiecte, portofolii etc. realizată 
individual sau în echipă. Această 
solicitare va fi notată conform 
specificării din fişa disciplinei.    

3.3. Modernizarea bazei materiale 
pentru activităŃi didactice 

31.12.2015 Directorii de departamente,  
Titularii de discipline 

Creşterea gradului de acoperire a 
disciplinelor cu suporturi de curs/ note 
de curs, manuale, cărŃi cu ISBN etc. > 
90%   

Umane: Colectivele 
didactice ale 
departamentelor 
Financiare: Resurse 
externe şi proprii ale 
facultăŃii 

4. Dezvoltarea activităŃii de 
cercetare ştiinŃifică în scopul 
integrării la nivel naŃional şi 
internaŃional 

4.1. Elaborarea planurilor de 
cercetare la nivel de 
departamente şi facultate 

01.03.2015 Prodecan responsabil cu 
managementul cercetării ştiinŃifice 
şi relaŃiile internaŃionale, 
Responsabilii cu cercetarea 
ştiinŃifică şi relaŃiile internaŃionale 
la nivel de departamente 

Planurile de cercetare de la nivelul 
facultăŃii şi departamentelor 

Umane: personalul 
didactic 

4.2. Valorificarea eficientă şi 
optimă a rezultatelor obŃinute în 
cercetarea ştiinŃifică 

31.12.2015 Prodecan responsabil cu 
managementul cercetării ştiinŃifice 
şi relaŃiile internaŃionale, 
Responsabilii cu cercetarea 
ştiinŃifică şi relaŃiile internaŃionale 
la nivel de departamente 
Consiliul Centrului de Cercetare 
Studii şi Cercetări Economice, 
Cadrele didactice din Facultate 

- publicarea unui număr de 55 articole 
indexate BDI şi a unui articol ISI 
Proceedings; 
- prezentarea a 18 lucrări la manifestări 
ştiinŃifice internaŃionale; 
- publicarea unui număr de 20 cărŃi 
(cărŃi ştiinŃifice, cursuri universitare, 
caiete de seminar etc.); 
- organizarea conferinŃei internaŃionale 
„Contemporary Economy and 
Romanina Realities” - 9th Edition. 

Umane: personalul 
didactic 
 
Financiare: Resurse 
externe şi proprii ale 
facultăŃii 

Prodecan responsabil cu 
managementul cercetării ştiinŃifice 
şi relaŃiile internaŃionale, 
Responsabilii cu cercetarea 

Creşterea prestigiului manifestării 
ştiinŃifice proprii (ConferinŃa 
internaŃională „Contemporary Economy 
and Romanina Realities” - 9th Edition) 
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ştiinŃifică şi relaŃiile internaŃionale 
la nivel de departamente 
Consiliul Centrului de Cercetare 
Studii şi Cercetări Economice 

prin participarea la lucrările acestora a 
cel puŃin 5 personalităŃi ştiinŃifice 
recunoscute pe plan naŃional sau 
internaŃional 

4.3. Realizarea analizelor privind 
activitatea de cercetare 
ştiinŃifică la toate nivelurile 

30.01.2016 Prodecan responsabil cu 
managementul cercetării ştiinŃifice 
şi relaŃiile internaŃionale, 
Responsabilii cu cercetarea 
ştiinŃifică şi relaŃiile internaŃionale 
la nivel de departamente 

Rapoartele analizei activităŃii de 
cercetare 

Umane: personalul 
didactic 

4.4. Dezvoltarea centrului de 
cercetare şi intensificarea 
colaborării cu alte centre de 
cercetare 

31.12.2015 Directorul Centrului de Cercetare 
Studii şi Cercetări ŞtiinŃifice, 
Prodecan responsabil cu 
managementul cercetării ştiinŃifice 
şi relaŃiile internaŃionale 

MenŃinerea şi consolidarea colaborării 
cu centrele de cercetare ştiinŃifică 
pentru care sunt încheiate acorduri de 
parteneriat 

Umane: personalul 
didactic 

4.5. Implicarea studenŃilor în 
activitatea de cercetare 
ştiinŃifică 

31.12.2015 Prodecan responsabil cu 
managementul cercetării ştiinŃifice 
şi relaŃiile internaŃionale, 
Responsabilii cu cercetarea 
ştiinŃifică şi relaŃiile internaŃionale 
la nivel de departamente 
Consiliul Centrului de Cercetare 
Studii şi Cercetări Economice 
 

- Manifestarea activă a cel puŃin unui 
cerc ştiinŃific studenŃesc; 
- Cooptarea celor mai buni studenŃi din 
facultate în manifestări şi concursuri 
ştiinŃifice studenŃeşti / cercuri ştiinŃifice 
studenŃeşti / internship-uri organizate 
de Universitatea sau alte instituŃii  

Umane: personalul 
didactic, studenŃii 

5. Dezvoltarea relaŃiilor de 
cooperare cu parteneri din 
Ńară şi din străinătate 

5.1. Identificarea şi realizarea de 
colaborări cu noi parteneri din 
mediul universitar / socio-
economic / cultural 

 

31.12.2015 Consiliul facultăŃii, 
Consiliul Centrului de Cercetare 
Studii şi Cercetări Economice 

Cel puŃin un nou partener din mediul 
universitar / socio-economic / cultural 

Umane: personalul 
didactic 

5.2. MenŃinerea acordurilor 
Erasmus existente 

31.12.2015 Consiliul facultăŃii, 
Responsabilul Erasmus la nivel de 
facultate 
 
 

MenŃinerea acordurilor Erasmus cu cele 
5 instituŃii partenere 

Umane: personalul 
didactic 
Financiare: venituri 
proprii 
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5.3. Participarea la cel puŃin trei 
conferinŃe internaŃionale 

31.12.2015 Consiliul facultăŃii, 
Consiliul Centrului de Cercetare 
Studii şi Cercetări Economice 
 

Cel puŃi trei participări la conferinŃe 
ştiinŃifice internaŃionale 

Umane: personalul 
didactic 

6. Modernizarea 
managementului academic şi 
administrativ şi asigurarea 
transparenŃei decizionale 

6.1. Asigurarea transparenŃei 
decizionale 

31.12.2015 Consiliul facultăŃii 
Consiliile departamentelor 

Accesul la procese-verbale ale 
Consiliului facultăŃii / departamentelor  
în formă tipărită şi/ sau electronică  
(pe site-ul facultății) 
 

Umane:  personal 
didactic şi nedidactic de 
la nivelul facultăŃii / 
departamente 

7. Modernizarea 
managementului resurselor 
umane 

7.1. Eficientizarea activităŃii 
resursei umane 

31.12.2015 Consiliul facultăŃii,  
Directorii de departamente 

Două  rapoarte privind evaluarea 
semestrială a cadrelor didactice 

Umane: cadrele 
didactice 
Financiare: venituri 
proprii 

7.2. Realizarea evaluării periodice 
a cadrelor didactice 

Prodecan responsabil cu 
managementul calităŃii, 
Directorii de departamente 
Responsabili cu calitatea la nivel 
de departament 

7.3. Analiza activităŃii de cercetare 
(în raport cu rezultatele 
autoevaluării performanŃelor în 
cercetare) 

01.10.2015 Prodecan responsabil cu 
managementul cercetării ştiinŃifice 
şi relaŃiile internaŃionale, 
Responsabilii cu cercetarea 
ştiinŃifică şi relaŃiile internaŃionale 
la nivel de departamente 

Raportul analizei activităŃii de cercetare 
conform fişei de autoevaluare a 
performanŃelor în cercetare 

7.4. Analiza activităŃii personalului 
didactic privind serviciile aduse 
instituŃiei şi comunităŃii  

01.10.2015 Prodecan responsabil cu 
managementul calităŃii, 
Directorii de departamente, 
Responsabilii cu calitatea la nivel 
de departament 

Raportul analizei activităŃii personalului 
didactic privind serviciile aduse 
instituŃiei şi comunităŃii 

7.5. Asigurarea gradului de 
acoperire cu personal didactic 
titular a posturilor constituite în 
statele de funcŃii ale 
departamentelor 

01.10.2015 Decan, 
Directorii de departamente 

Numărul de cadre didactice titulare/ 
numărul total de posturi didactice cel 
puŃin  70% 
Respectarea ponderii de 25% profesori 
și conferențiari din total cadre didactice 
dar nu mai mult de 50% 

Umane: cadrele 
didactice 
Financiare: Resurse 
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7.6. PerfecŃionarea cadrelor 
didactice prin doctorate  

 

31.12.2015 Decan, 
Directorii de departamente 

Minimum 90% cadre didactice cu titlul 
de doctor 

externe şi proprii ale 
facultăŃii 

8.  Modernizarea şi eficientizarea 
managementului financiar 

8.1. Întocmirea bugetelor de 
venituri şi cheltuieli şi execuŃii 
bugetare la nivelul tuturor 
facultăŃilor şi departamentelor   

31.12.2015 Decan,  
Prodecan responsabil cu 
managementul financiar, 
Administratorul şef  al facultăŃii, 
Directorii de departamente 
Responsabilii cu managementul 
financiar de la nivelul 
departamentelor 

Bugetele de venituri şi cheltuieli Umane:  personal 
didactic și nedidactic 
Financiare: venituri 
proprii 

8.2. Efectuarea analizelor 
financiare lunare la nivelul 
programelor de studii / 
departamentelor / facultăŃii  – 
prezentarea de rapoarte lunare    

lunar  Decan,  
Prodecan responsabil cu 
managementul financiar, 
Administratorul şef  al facultăŃii, 
Directorii de departamente 
Responsabilii cu managementul 
financiar de la nivelul 
departamentelor 

Analizele financiare 

8.3. Analiza programelor de studii 
şi optimizarea lor din punct de 
vedere financiar.    

01.07.2015 Consiliul facultăŃii / 
departamentelor, 
Decan, 
Prodecan responsabil cu 
managementul financiar, 
Administratorul şef  al facultăŃii, 
Directorii de departamente 
Responsabilii cu managementul 
financiar de la nivelul 
departamentelor 

Raportul analizei 
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9. Identificarea şi conformarea 
cu cerinŃele legale, 
reglementate şi alte cerinŃe la 
care Universitatea a subscris 

9.1. Întocmirea raportului de 
conformare cu cerinŃele legale. 

Ori de câte 
ori apar sau 
sunt 
modificate 
cerinŃele 
legale, 
anual 

Prodecan responsabil cu 
managementul calităŃii, 
Responsabilii cu calitatea la nivel 
de departament 

Actualizarea listei cerinŃelor legale Umane: personal 
implicat în această 
activitate 

 
 

ÎNTOCMIT, 
  Prodecan responsabil cu managementul calităŃii 
  Lect. univ. Dr. Simona-Elena DRAGOMIRESCU 

 
______________________________ 


