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RAPORT PRIVIND ANALIZA SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT  

la Facultatea de Ştiinţe Economice, pentru anul 2015  

 

Analiza de management pe 2015 
 

 

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

securităţii ocupaţionale şi responsabilitate socială, organizează, controlează şi alocă resurse pentru menţinerea şi 

îmbunătăţirea continuă a Sistemului Integrat de Management (calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională şi 

responsabilitate socială).  

Respectarea şi îndeplinirea acestor cerinţe contribuie la îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor 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 

2015 (nr. înreg. 550  /28.04.2015) au fost aprobate în şedinţa de Consiliu a facultăţii din data de 28.04.2015 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 2015.  

 

I. STADIUL REALIZĂRII OBIECTIVELOR PROPUSE PENTRU ANUL 2015 
 

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/departamente 
realizat 

Obiectivele SIM ale Facultăţii de Ştiinţe 

Economice pentru anul 2015 nr. înreg. 

550/28.04.2015, aprobate în Consiliul facultăţii 

din 28.04.2015. 

Obiectivele SIM ale departamentului CAAEF 

pentru anul 2015 nr. înreg. 642/11.05.2015, 

aprobate în şedinţa de departament din data de 

11.05.2015. 

Obiectivele SIM ale departamentului MM pentru 

anul 2015 nr. înreg. 544/27.04.2015 aprobate în 

şedinţa de departament din data de 27.04.2015. 

1.2. 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. 

http://www.ub.ro/
mailto:stiinteec@ub.ro
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Obiectivul 2. 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. Evaluarea periodică a programului de studii de 

licenţă conform repartiţiei ARACIS: Marketing 

(ID) 

Indicator de performanţă planificat: Obţinere 

calificativ „Încredere”. 

 

 

 

realizat 

A fost evaluat şi acreditat programul de studii 

Marketing (ID); s-a obţinut calificativul 

„Încredere” conform Raportului Consiliului 

ARACIS  nr. 7808 / 21.12.2015. 

2.2. Acreditarea programului de studii de masterat 

(M):  Managementul afacerilor mici și mijlocii 

(IF) 

Indicator de performanţă planificat: Obţinere 

calificativ „Încredere”. 

 

 

 

realizat 

Programul de studii Managementul afacerilor 

mici și mijlocii (IF) este  reacreditat prin  H.G. nr. 

595/22 iulie 2015. 

2.3. Îmbunătăţirea nivelului de ierarhizare, la nivel 

naţional, a programelor de studii din Universitate. 

Indicator de performanţă planificat: 
Realizarea, la nivelul fiecărui departament, a unui 

program de acţiune pentru îmbunătăţirea calităţii 

programelor de studii. 

 

 

realizat 

 

2.4. Valorificarea calificării universitare obţinute 

Indicator de performanţă planificat: 

 

realizat 

Gradul de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor 

Facultăţii de Ştiinţe Economice (studii de licenţă), 

promoţia 2014, după primul an de la absolvire, 

este de 60,21%. Vezi Tabelul 1. Gradul de 

inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor Facultăţii 

de Ştiinţe Economice, promoţia 2014. 

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 86,25%.  Vezi Tabelul 2. 

Gradul de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor 

cursurilor masterale, din Facultatea de Ştiinţe 

Economice, promoţia 2014 

 - Capacitatea de a se angaja pe piaţa muncii la 

nivelul calificării universitare în termen de 2 

ani >50%; 

 - Continuarea studiilor universitare pentru 

ultimele două promoţii > 20%; 

 - Nivelul de satisfacţie al studenţilor în raport cu 

dezvoltarea profesională şi personală asigurată 

de universitate >50%. 

 
Tabelul 1. 

Gradul de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice,   

promoţia 2014 (studii de licenţă) 

Facultatea 
TOTAL 

absolvenţi 

Absolvenţi 

care 

LUCREAZĂ 

Absolvenţi 

care NU lucrează 

Absolvenţi 

care LUCREAZĂ 

În 

domeniu 

În alte 

domenii 

Rata 

inserţiei 

de succes 

Ştiinţe 

Economice 

196 

100% 

118 

60,21% 

118/196 

78 

39,79% 

78/196 

118 

100% 

68 

57,63% 

68/118 

50 

42,37% 

50/118 

34,69% 

68/196 

Sursa: Ancheta privind gradul de inserţie pe piaţa muncii  a absolvenţilor  

Universităţii ”Vasile Alecsandri” din Bacău  nr. 7247/ 29.04.2015 

Tabelul 2. 

Gradul de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice,  

promoţia 2014 (studii de master) 

Facultatea 
TOTAL 

absolvenţi 

Absolvenţi 

care 

LUCREAZĂ 

Absolvenţi 

care NU lucrează 

Absolvenţi 

care LUCREAZĂ 

În 

domeniu 

În alte 

domenii 

Rata 

inserţiei 

de succes 

Ştiinţe 

Economice 

80 

100% 

69 

86,25% 

69/80 

11 

13,75% 

11/80 

69 

100% 

48 

69,57% 

48/69 

21 

30,43% 

21/69 

 

60% 

48/80 

Sursa: Ancheta privind gradul de inserţie pe piaţa muncii  a absolvenţilor  

Universităţii ”Vasile Alecsandri” din Bacău nr. 3032/23.02.2015 
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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 academice 

Indicator de performanţă planificat: Analiza 

planurilor de învăţământ şi a fişelor disciplinelor 

în vederea adaptării la standardele europene şi la 

cerinţele pieţei muncii 

 

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 și 

învățare, perfecționarea procesului de evaluare a 

studenților 

Indicator de performanţă planificat: 

- 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  

 

- Creşterea ponderii pregătirii individuale a 

studenţilor – la fiecare disciplină - solicitarea a 

cel puţin 1 temă de casă/ proiecte, portofolii etc. 

realizată individual sau în echipă. Această 

solicitare va fi notată conform specificării din 

fişa disciplinei.   

A se vedea Fişele disciplinelor. 

3.3. Modernizarea bazei materiale pentru activităţi 

didactice  

Indicator de performanţă planificat: Creşterea 

gradului de acoperire a disciplinelor cu suporturi 

de curs/ note de curs, manuale, cărţi cu ISBN etc. 

> 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%. 
 

Tabelul 3.  

Realizarea indicatorilor de performanţă 

Nr. 

crt. 

Indicator de 

performanţă 
Facultatea 

Grad de realizare 
MEDIE 

2015 2014 2013 2012 2011 

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 

82,05% 

(768/936) 

83,71% 

(879/1050) 

80,89% 

(931/1151) 

84,71% 

(1252/1478) 

90,19% 

(1628/1805) 

Media pe 5 ani la 

facultate 

5458/6420 = 85,02% 

  

Facultatea de 

Ştiinţe Economice 

(exclusiv IDIFR) 

85,35% 
(600/703) 

88,10% 
(674/765) 

86,95% 
(713/820) 

89% 
(939/1055) 

92,66% 
(1200/1295) 

Media pe 5 ani la 
facultate 

(exclusiv Compartiment 

IDIFR) 
4126/4638 = 88,96% 

  

DIDIFR 

CIG, FR + MK, 
ID 

72,10% 

(168/233) 

71,93% 

(205/285) 

65,86% 

(218/331) 

74% 

(313/423) 

83,92% 

(428/510) 

Media pe 5 ani la CIG, 

FR + MK, ID 
(1332/1782) = 74,75% 

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 

38,54% 

(296/768) 

38,75% 

(341/879) 

37,16% 

(346/931) 

37,46% 

(469/1252) 

36,79% 

(599/1628) 

Media pe 5 ani la 

facultate 
2051/5458 = 37,58% 

 

Facultatea de 

Ştiinţe Economice 

(exclusiv IDIFR) 

44,50% 
(267/600) 

46,59% 
(314/674) 

43,48% 
(310/713) 

45,05% 
(423/939) 

45,33% 
(544/1200) 

Media pe 5 ani la 

facultate (exclusiv 
Compartiment IDIFR) 

1858/4126 = 45,03% 

  

DIDIFR 

CIG, FR + MK, 
ID 

17,26% 

(29/168) 

13,17% 

(27/205) 

16,51% 

(36/218) 

14,70% 

(46/313) 

12,85% 

(55/428) 

Media pe 5 ani la CIG, 

FR + MK, ID (193/1332) 
= 14,49% 
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Nr. 

crt. 

Indicator de 

performanţă 
Facultatea 

Grad de realizare 
MEDIE 

2015 2014 2013 2012 2011 

4. 

Promovabilitate 

licenţă > 90% 
(Licenţă + 

disertaţie) 

Facultatea de 
Ştiinţe Economice 

100% 
(242/242) 

99,66% 
(295/296) 

98,48% 
(323/328) 

96,41% 
(483/501) 

100% 
(575/575) 

Media pe 5 ani 

98,76% 

(1918/1942) 

  
Facultatea de 

Ştiinţe Economice 

(exclusiv IDIFR) 

100% 

(199/199) 

99,58% 

(239/240) 

97,96% 

(240/245) 

98,20% 

(382/389) 

100% 

(454/454) 

Media pe 5 ani 
99,15% 

(1514/1527) 

  

DIDIFR 

CIG, FR + MK, 
ID 

100% 

(43/43) 

100% 

(56/56) 

100% 

(83/83) 

90,18% 

(101/112) 

100% 

(121/121) 

Media pe 5 ani  

97,35% 
(404/415) 

 

 

 

Obiectivul 4. Dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică 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 de la nivelul facultăţii şi 

departamentelor 

 

 

realizat 

Planul de cercetare pentru anul 2016 al Facultăţii 

de Ştiinţe Economice nr. 232 / 05.02.2016; 

Planul de cercetare al Departamentului 

Contabilitate, Audit şi Analiză Economico-

Financiară pentru anul 2016 nr. 193 / 02.02.2016; 

Planul de cercetare pentru anul 2016 al 

Departamentului Marketing şi Management nr. 

145 / 26.01.2016. 

4.2. Valorificarea eficientă şi optimă a rezultatelor 

obţinute în cercetarea ştiinţifică 

Indicator de performanţă planificat:  

- publicarea unui număr de 55 articole indexate 

BDI şi a unui articol ISI Proceedings; 

- prezentarea a 18 lucrări la manifestări ştiinţifice 

internaţionale; 

- publicarea unui număr de 20 cărţi (cărţi 

ştiinţifice, cursuri universitare, caiete de seminar 

etc.); 

- organizarea conferinţei internaţionale 

„Contemporary Economy and Romanina 

Realities” - 9th Edition. 

 

 

realizat parţial 

Vezi Tabelul 4. 

 

- Creşterea prestigiului manifestării ştiinţifice 

proprii (Conferinţa internaţională „Contemporary 

Economy and Romanina Realities” - 9th Edition) 

prin participarea la lucrările acestora a cel puţin 5 

personalităţi ştiinţifice recunoscute pe plan 

naţional sau internaţional 

nerealizat 

Organizarea conferinţei internaţionale 

„Contemporary Economy and Romanina 

Realities” - 9th Edition, programată pentru luna 

noiembrie 2015 a fost amânată pentru luna martie 

2016. 

4.3. Realizarea analizelor privind activitatea de 

cercetare ştiinţifică la toate nivelurile 

Indicator de performanţă planificat: Rapoartele 

analizei activităţii de cercetare 

 

 

realizat: 

A se vedea Rapoartele de analiză de la nivelul 

facultăţii şi departamentelor. 

4.4. Dezvoltarea centrului de cercetare şi intensificarea 

colaborării cu alte centre de cercetare 

Indicator de performanţă planificat: 

Menţinerea şi consolidarea colaborării cu centrele 

de cercetare ştiinţifică pentru care sunt încheiate 

acorduri de parteneriat 

 

 

realizat 

S-a menţinut colaborarea cu centrele de cercetare 

ştiinţifică pentru care sunt încheiate acorduri de 

parteneriat. 

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 

 

 

realizat 

 La nivelul facultăţii funcţionează cercul 

ştiinţific studenţesc „Fiscalitatea în sprijinul 

întreprinzătorului – o provocare pentru profesionistul 
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în manifestări şi concursuri ştiinţifice 

studenţeşti / cercuri ştiinţifice studenţeşti / 

internship-uri organizate de Universitatea sau 

alte instituţii 

contabil, prin intermediul căruia studenţii sunt 

cooptaţi şi implicaţi în activitatea de cercetare 

ştiinţifică. 

 Cei mai buni studenţi de la specializarea 

Administrarea Afacerilor, anul II şi III au fost 

cooptaţi în grupul de debate din cadrul proiectului 

„Planuri de afaceri. Planuri de viitor” iniţiat de 

Colegiul Tehnic Anghel Saligny Bacău, rolul 

acestora fiind acela de a se implica în organizarea şi 

medierea dezbaterii cu tema „Mediul de afaceri 

românesc – prezent şi perspective”.  

 Pe baza parteneriatului încheiat cu S.C. Avon 

Cosmetics S.R.L. studenţii facultăţii nostre au 

participat la o serie de seminarii alături de echipa 

Avon Cosmetics, evenimente ce au avut teme 

precum: „Leadership şi dezvoltarea echipelor”, 

„Rolul comunicării în vânzări”; 

 În luna noiembrie 2015, în cadrul Facultăţii 

de Ştiinţe Economice s-a desfăşurat un concurs 

pentru acordare de burse de merit studenţilor şi 

masternazilor incluşi în grupul ţintă al proiectului 

FSE – POSDRU 137623 „Extinderea oportunităţilor 

de învăţare prin inovare, cercetare şi interacţiune cu 

mediul de afaceri”. Bursele de merit au fost acordate 

în funcţie de valoarea ştiinţifică şi estetică proiectelor 

de cercetare elaborate de către studenţi/masteranzi 

precum şi de calitatea prezentării publice a temei de 

cercetare în faţa comisiei de concurs. 
 

Tabelul 4 

Activitatea de cercetare pe anul 2015 

Indicatorul Realizări 

Număr cadre didactice la 01.01.2015 24 

1. Număr de proiecte de dezvoltare în derulare în 2015  1 

2. Articole publicate în reviste recunoscute la nivel internaţional, cotate ISI  2 

3. Articole publicate în reviste internaționale necotate ISI, dar indexate BDI 22 

4. Cărți /capitole publicate în edituri naționale, recunoscute CNCSIS 13/0 

- - pagini 2879 (din care 2266 ale autorilor din cadrul FSE) 

5. Cărți/ capitole publicate în edituri internaționale, de prestigiu 0/1 

- - pagini 237 (din care 16 ale autorilor din cadrul FSE) 

- 6. Prezentarea de lucrări la manifestări ştiinţifice internaţionale 2 

 

 

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 

Au fost incheiate în anul 2015 acorduri de parteneriat 

şi protocoale de colaborare cu următoarele instituţii / 

organizaţii: 

- S.C. Avon Cosmetics S.R.L. 

- Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă – Bacău 

- Camera de Comerţ şi Industrie Bacău 

- Camera de Comerţ şi Industrie Bilaterală 

România – Columbia (CRCC) 

- Centrul de sevicii sociale „Ghiocelul” 

- Colegiul Tehnic Anghel Saligny Bacău  

- Garantibank SA Agenţia Bacău 

- Şcoala gimnazială „Smaranda Apostoleanu”. 
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5.2. Menţinerea acordurilor Erasmus existente 

Indicator de performanţă planificat: 
Menţinerea acordurilor Erasmus cu cele 5 

instituţii partenere 

 

realizat 

Au fost menţinute acordurile Erasmus+ cu cele 5 

instituţii partenere. 

5.3. Participarea la cel puţin trei conferinţe 

internaţionale 

Indicator de performanţă planificat: Cel puţin 

trei participări la conferinţe ştiinţifice 

internaţionale 

 

 

realizat parţial 

Colectivul de cadre didactice al Facultăţii de Ştiinţe 

Economice a participat în anul 2015 cu lucrări 

ştiinţifice la 2 manifestări ştiinţifice internaţionale şi 

1 conferinţă naţională cu participare internaţională.  

 

 

Obiectivul 6. Modernizarea managementului academic şi administrativ şi asigurarea transparenţei decizionale 

Activitatea Grad de realizare 

6.1. Asigurarea transparenţei decizionale  

Indicator de performanţă planificat: Accesul la 

procese-verbale ale Consiliului facultăţii / 

departamentelor  în formă tipărită şi/ sau 

electronică (pe site-ul facultății) 

 

realizat   

 

 

Obiectivul 7. Modernizarea managementului resurselor umane  

Activitatea Grad de realizare 

7.1. Eficientizarea activităţii resursei umane 

Indicator de performanţă planificat: Două  

rapoarte privind evaluarea semestrială a cadrelor 

didactice 

 

realizat 

La nivelul Facultăţii de Ştiinţe Economice: 

- Raportul de evaluare nr. 655 / 11.05.2015 

aprobat în Consiliul Facultăţii din 11.05.2015; 

- Raportul de evaluare nr. 1866/17.12.2015 

aprobat în Consiliul Facultăţii din 17.12.2015; 

La nivelul Departamentului Contabilitate, Audit 

şi Analiză Economico-Financiară: 

- Raportul de evaluare nr. nr. 644/11.05.2015, 

care a fost discutat şi aprobat în şedinţa de 

departament din data de 11.05.2015; 

- Raportul de evaluare nr. 1827/11.12.2015 

aprobat în şedinţa de departament din 11.12.2015; 

La nivelul Departamentului Marketing şi 

Management: 

- Raportul de evaluare nr. 630 /07.05.2015, care a 

fost discutat şi aprobat în şedinţa de departament 

din data de 07.05.2015; 

- Raportul de evaluare nr. 1823/11.12.2015 

aprobat în şedinţa de departament din 11.12.2015. 

7.2. Realizarea evaluării periodice a cadrelor didactice  

Indicator de performanţă planificat: Două  

rapoarte privind evaluarea semestrială a cadrelor 

didactice 

7.3. Analiza activităţii de cercetare (în raport cu 

rezultatele autoevaluării performanţelor în 

cercetare) 

Indicator de performanţă planificat: Raportul 

analizei activităţii de cercetare conform fişei de 

autoevaluare a performanţelor în cercetare 

 

 

 

realizat 

La nivelul Facultăţii de Ştiinţe Economice: 

Raportul de evaluare nr. 1866/17.12.2015 

aprobat în Consiliul Facultăţii din 17.12.2015; 

La nivelul Departamentului Contabilitate, Audit 

şi Analiză Economico-Financiară: Raportul de 

evaluare nr. 1827/11.12.2015 aprobat în şedinţa 

de departament din 11.12.2015; 

La nivelul Departamentului Marketing şi 

Management: Raportul de evaluare nr. 

1823/11.12.2015 aprobat în şedinţa de 

departament din 11.12.2015. 

 

7.4. Analiza activităţii personalului didactic privind 

serviciile aduse instituţiei şi comunităţii 

Indicator de performanţă planificat: Raportul 

analizei activităţii personalului didactic privind 

serviciile aduse instituţiei şi comunităţii 
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7.5.  Asigurarea gradului de acoperire cu personal 

didactic titular a posturilor constituite în statele de 

funcţii ale departamentelor 

Indicator de performanţă planificat:  

 

 - Numărul de cadre didactice titulare/ numărul 

total de posturi didactice cel puţin  70% 

realizat 
În anul universitar 2015-2016,  gradul de 

ocupare a posturilor didactice cu titulari este de 

77,42% %.  

Vezi Tabelul nr. 5. Posturi didactice din statele 

de funcţiuni ale Facultăţii de Ştiinţe Economice 

pentru anul universitar 2015-2016 

 - Respectarea ponderii de 25% profesori și 

conferențiari din total cadre didactice dar nu 

mai mult de 50% 

realizat 
În anul universitar 2015-2016, la nivelul 

facultăţii: 

- posturile de profesori şi conferențiari 

reprezintă 38,71 % din total posturi 

didactice; 

- numărul de profesori şi conferenţiari 

titulari reprezintă 41,67 % din total cadre 

didactice. 

Vezi Tabelul nr. 5. Posturi didactice din statele 

de funcţiuni ale Facultăţii de Ştiinţe Economice 

pentru anul universitar 2015-2016 

7.6. Perfecţionarea cadrelor didactice prin doctorate 

Indicator de performanţă planificat: Minimum 

90% cadre didactice cu titlul de doctor 

 

realizat 
În anul universitar 2015-2016, toate cadrele 

didactice au titlul de doctor. 

 
Tabelul 5.  

Posturi didactice din statele de funcţiuni la Facultatea de Ştiinţe Economice,  

pentru anul universitar 2015-2016 

Departament MM CAAEF ID IFR Total FSE 
Total FSE 

(fără ID+IFR) 

Profesori 
Total 3 1 0 0 4 4 

Ocupate 2 1 0 0 3 3 

Conferenţiari 
Total 6 2 0 0 8 8 

Ocupate 5 2 0 0 7 7 

Lectori 
Total 7 8 0 0 15 15 

Ocupate 4 6 0 0 10 10 

Asistenţi 
Total 2 2 2 2 8 4 

Ocupate 2 2 0 0 4 4 

Preparatori 
Total 0 0 0 0 0 0 

Ocupate 0 0 0 0 0 0 

Total posturi didactice 
Total 18 13 2 2 35 31 

Ocupate 13 11 0 0 24 24 

Grad de ocupare % 72.23 84.62 0.00 0.00 68.58 77,42% 

- 38,71% posturi de profesori şi conferenţiari din total posturi (12/31); 

- 41,67% profesori şi conferenţiari din total cadre didactice (10/24). 

 

 

Obiectivul 8. Modernizarea şi eficientizarea managementului financiar  

Activitatea Grad de realizare 

8.1. Întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli şi 

execuţii bugetare la nivelul facultăţii şi 

departamentelor   

Indicator de performanţă planificat: Bugetele 

de venituri şi cheltuieli 

 

 

 

realizat 

Au fost întocmite Bugete de venituri și cheltuieli 

la nivelul facultății/departamentelor. 

8.2. Efectuarea analizelor financiare lunare la nivelul 

programelor de studii / departamentelor / facultăţii  

– prezentarea de rapoarte lunare    

Indicator de performanţă planificat: Analizele 

financiare 

 

 

 

realizat 

Au fost realizate analize financiare lunare la 
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nivelul Facultății de Științe Economice, pe cele 

două departamente CAAEF și MM, precum și la 

nivelul fiecărui program de studii. 

8.3. Analiza programelor de studii şi optimizarea lor 

din punct de vedere financiar.    

Indicator de performanţă planificat: Raportul 

analizei 

 

 

realizat 

 

 

 

Obiectivul 9. Identificarea şi conformarea cu cerinţele legale, reglementate şi alte cerinţe la care Universitatea a 

subscris 

Activitatea Grad de realizare 

10.1. Întocmirea raportului de conformare cu cerinţele 

legale  

Indicator de performanţă planificat: 
Actualizarea listei cerinţelor legale 

 

 

realizat 

 

 

 

II. FEEDBACK-UL DE LA CLIENŢI  (ANALIZA SATISFACŢIEI CLIENŢILOR) 
 

A fost realizată Ancheta privind gradul de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor Universităţii „Vasile 

Alecsandri” din Bacău, promoţia 2014, la un an de la absolvire (studii de licenţă şi masterat). 

 

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 2015. Rezultatele anchetei sunt prezentate în tabelul 6. 
 

Tabelul 6. 

Gradul de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice,   

promoţia 2014 

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 

196 

100% 

118 

60,21% 

118/196 

78 

39,79% 

78/196 

118 

100% 

68 

57,63% 

68/118 

50 

42,37% 

50/118 

34,69% 

68/196 

Sursa: Ancheta privind gradul de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor  

Universităţii ”Vasile Alecsandri” din Bacău nr.  7247/ 29.04.2015 

 

În tabelul 7 sunt comparate datele statistice ale promoţiei 2014 cu promoţia 2013. 

 
Tabelul 7. 

Diferenţele înregistrate comparativ cu absolvenţii promoţiei 2013  

la Facultatea de Ştiinţe Economice 

Promoţia 

Absolvenţi 

care 

LUCREAZĂ 

Comparativ  

cu promoţia  

2013 

LUCREAZĂ 

în domeniu 

Comparativ 

cu promoţia  

2013 

Rata 

inserţiei  

de succes 

Comparativ  

cu promoţia  

2013 

Promoţia 2014 60,21% 
-7,90% 

57,63% 
+17,95% 

34,69% 
+7,66% 

Promoţia 2013 68,11% 39,68% 27,03% 

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 2014 comparativ cu 

promoţia 2013, din ancheta Departamentului de Consiliere Profesională rezultă următoarele: 

 absolvenţii promoţiei 2014 care au reuşit să se angajeze pe piaţa muncii sunt în proporţie de 60,21% (118 

absolvenţi din total 196). Comparativ cu datele statistice din promoţia anterioară, se constată o scădere a 

ponderii absolvenţilor angajaţi cu 7,90%; 

 absolvenţii promoţiei 2014 care nu s-au angajat până în prezent sunt în proporţie de 39,79% (78 absolvenţi din 

total 196). Comparativ cu datele statistice din promoţia anterioară, se constată o creştere a ponderii (31,89 % 

pentru promoţia 2013); 

 din totalul absolvenţilor angajaţi, 57,63% (68 absolvenţi din totalul de 118 angajaţi) îşi desfăşoară activitatea 

profesională în domeniul formării iniţiale, iar 42,37% lucrează în alte domenii de activitate profesională. 
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Comparativ cu datele statistice din promoţia anterioară, se constată o creştere a ponderii absolvenţilor care 

lucrează în domeniu (39,68% pentru promoţia 2013) şi o scădere cu acelaşi procent a ponderii absolvenţilor 

care lucrează în alte domenii de activitate (60,32% pentru promoţia 2013); 

 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 34,69%.  Comparativ cu datele statistice din promoţia anterioară, se constată o 

creştere a ponderii cu 7,66%. 

 

STUDII DE MASTERAT 

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

Alecsandri” din Bacău, promoţia 2014, s-a desfăşurat în perioada: decembrie 2014 - februarie 2015. Rezultatele 

anchetei sunt prezentate în tabelul 8. 
Tabelul 8. 

Gradul de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor cursurilor masterale - promoţia 2014 şi diferenţele înregistrate 

comparativ cu absolvenţii promoţiei 2013,  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 

2014 

80 

100% 

69 

86,25% 

69/80 

11 

13,75% 

11/80 

69 

100% 

48 

69,57% 

48/69 

21 

30,43% 

21/69 

 

60% 

48/80 

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) 

Diferenţe - +14,03% - - +19,57

% 

- +23,89% 

Sursa: Ancheta privind gradul de inserţie pe piaţa muncii  a absolvenţilor  

Universităţii ”Vasile Alecsandri” din Bacău nr. 3032/23.02.2015 

 

În legătură cu absolvenţii Facultăţii de Ştiinţe Economice, studii de masterat, promoţia 2014 comparativ cu 

promoţia 2013, din ancheta Departamentului de Consiliere Profesională rezultă următoarele: 

 absolvenţii promoţiei 2014 care au reuşit să se angajeze pe piaţa muncii sunt în proporţie de 86,25% (69 

absolvenţi din total 80). Comparativ cu datele statistice din promoţia anterioară, se constată o creştere a 

ponderii absolvenţilor angajaţi cu 14,03%; 

 absolvenţii promoţiei 2013 care nu s-au angajat până în prezent sunt în proporţie de 13,75% (11 absolvenţi 

din total 80). Comparativ cu datele statistice din promoţia anterioară, se constată o scădere a ponderii cu 

14,03%; 

 din totalul absolvenţilor angajaţi, 69,57% (48 absolvenţi din totalul de 69 angajaţi) îşi desfăşoară activitatea 

profesională în domeniul formării iniţiale, iar 30,43% lucrează în alte domenii de activitate profesională. 

Comparativ cu datele statistice din promoţia anterioară, se constată o creştere cu 19,57% a ponderii 

absolvenţilor care lucrează în domeniu şi o scădere 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 60%.  Comparativ cu datele statistice din promoţia anterioară, se constată o creştere a ponderii cu 

23,89%. 

 

 

III.  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 2014 şi septembrie 2015 precum şi obiectivele propuse pentru anul 

universitar următor (cuantificate conform precizărilor din regulament) sunt prezentate în tabelele 9 şi 10.  
 

Tabelul 9 

Rezultatele evaluărilor pentru perioada 2013-august 2014  

și obiectivele pentru 2014- august 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 16,70 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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Tabelul 10 

Rezultatele evaluărilor pentru perioada 2014- august 2015 

 și obiectivele pentru 2015- august 2016 

Facultatea de 

Ştiinţe Economice 

Profesor Conferenţiar Lector Asistent 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Departamentul CAAEF 18,38 22,56 16,57 20,45 16,58 18,34 17,78 16,22 

Departamentul  MM 16,18 22,56 19,03 20,45 18,09 18,34 17,78 16,22 

Coloana 2015- media punctajelor realizate in perioada 2014 – sept.. 2015 (pe grade didactice) 

Coloana 2016 - punctajul de realizat in perioada 2015 – sept. 2016 

 

 

IV. ACŢIUNI DE URMĂRIRE DE LA ANALIZA DE MANAGEMENT ANTERIOARĂ 
 

Propunerile de la analiza de management anterioară au stat la baza realizării programului de acţiuni stabilite 

la analiza SIM efectuată de conducere. Astfel au fost realizate toate măsurile propuse, respectiv: 

 posturile didactice au fost constituite conform standardelor şi eficienţei economice a programului de studii; 

 s-au îmbunătăţit rezultatele activităţii de  cercetare ştiinţifică; 

 în anul 2015, a continuat implementarea proiectului FSE – POSDRU 137623 „Extinderea oportunităţilor de 

învăţare prin inovare, cercetare şi interacţiune cu mediul de afaceri”, demarat din anul 2014, care a avut ca 

obiectiv creşterea calităţii în învăţamântul superior prin adaptarea programelor de studii pentru 

specializările Marketing, Administrarea afacerilor şi Contabilitate şi informatică de gestiune la cerinţele 

pieţei muncii. 

 

 

V. RECOMANDĂRI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIRE 
 

 Constituirea posturilor didactice conform standardelor şi eficienţei economice a programului de studii; 

 Îmbunătăţirea rezultatelor activităţii de  cercetare ştiinţifică; 

 Atragerea de venituri suplimentare din contracte de cercetare sau proiecte finanţate din fonduri structurale. 

 

 

CONCLUZII: 
Sistemul integrat de management implementat în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul 

Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău este menţinut corespunzător, activităţile fiind desfăşurate conform 

procedurilor în vigoare. 

La analiza SIM efectuată de conducere s-au stabilit următoarele acţiuni pentru activitatea din anul 2016: 

 
Tabelul 11 

PROGRAM DE ACŢIUNI STABILITE LA ANALIZA SIM EFECTUATĂ DE CONDUCERE 

pentru activitatea din anul 2016 

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 

30.09.2016 Umane: Constituirea 

posturilor didactice 

conform standardelor 

şi eficienţei 

economice a 

programului de studii 

2. Îmbunătăţirea rezultatelor 

activităţii de  cercetare 

ştiinţifică, respectiv: 

- publicarea unui număr de 3 

articole cotate ISI şi a 43 

articole indexate BDI; 

- prezentarea a 20 lucrări la 

manifestări ştiinţifice 

internaţionale; 

- publicarea unui număr de 17 

cărţi (cărţi ştiinţifice, cursuri 

universitare, caiete de seminar 

etc.); 

- organizarea conferinţei 

internaţionale „Contemporary 

Prodecanul responsabil cu 

managementul cercetării 

ştiinţifice şi relaţiile 

internaţionale, Directorul 

centrului de cercetare “Studii 

şi cercetări economice”, 

Directorii de departamente, 

Responsabilii cu cercetarea şi 

relaţiile internaţionale de la 

nivel de departamente 

31.12.2016 Umane: personalul 

didactic 

Financiare: Venituri 

proprii şi venituri din 

contracte de cercetare 
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Nr. 

crt. 
Măsuri Responsabil 

Termen  

de realizare 
Resurse 

Economy and Romanina 

Realities” – 9th Edition 

3.  Atragerea de venituri 

suplimentare din contracte de 

cercetare sau 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 departamente 

31.12.2016 Umane: personalul 

didactic 

Financiare: Venituri 

proprii şi venituri din 

contracte de cercetare 

 

 

 

 

 
DECAN 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, 

 

Prof. univ.dr. Ovidiu-Leonard TURCU 


