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Nr.  732   din  31.05.2016 

Aprobat în Consiliul Facultății  din  10  iunie 2016 

Aprobat 
DECAN, 

Prof.univ.dr. Ovidiu – Leonard TURCU 
 

_________________________ 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Obiectiv Activități Indicator de performanță Termen Responsabil Resurse 

1. Recertificarea sistemului 
integrat de management în 
conformitate cu cerințele 
standardelor: SR EN ISO 
9001:2008, IWA 2:2006, SR 
EN ISO 14001:2005, SR OH 
SAS 18001:2008 , SA 8000, 
Ordinul Ministrului 
Finanțelor Publice nr. 
808/2015 referitor la control 
intern managerial 

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

Recertificarea sistemului integrat de 
management (calitate, mediu, sănătate și 
securitate ocupațională, responsabilitate 
socială), îndeplinirea standardelor 
referitoare la controlul intern managerial 

31.05.2016 Decan, 
Directori de departamente 

Umane: personal 
didactic și nedidactic  
Financiare: plata 
taxelor contractuale, 
de către universitate, 
prestatorului de 
servicii 

1.2. Instruirea periodică la nivel de 
departament a tuturor angajaților cu privire 
la sarcinile ce le revin în vederea 
implementării, menținerii și îmbunătățirii 
SIM. 
 

30.10.2016 Directori de departamente, 
RCMSSO 

2. Dezvoltarea și consolidarea 
învățământului universitar 
de licență, master și de 
formare continuă 

2.1. Evaluarea periodică a programului de 
studii de licență conform ARACIS: 
Contabilitate și informatică de gestiune (IF) 
– Evaluare instituțională 

Obținere autorizație de funcționare cu 
calificativ „Încredere” 

30.09.2016 Decan, 
Director de departament, 
Responsabil program de 
studii  

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

2.2. Valorificarea calificării universitare 
obținute 

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

anual Consiliul facultății 

Umane: personal 
didactic implicat în 
obținerea calificărilor 
universitare 

Continuarea studiilor universitare pentru 
ultimele două promoții de licenţă > 20%; 

Nivelul de satisfacție al studenților în 
raport cu dezvoltarea profesională și 
personală asigurată de universitate 
>50%. 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv Activități Indicator de performanță Termen Responsabil Resurse 

3. Modernizarea programelor 
academice și perfecționarea 
procesului instructiv-
educativ în concordanță cu 
standardele naționale și 
internaționale 

3.1. Modernizarea și actualizarea planurilor 
de învățământ pentru toate formele de 
pregătire prin:  

    

- Analiza conținuturilor planurilor de 
învățământ, a nivelului de racordare al 
acestora la standardele naționale și 
internaționale și corelarea fișelor disciplinelor. 

Analiza conținuturilor planurilor de 
învățământ, a nivelului de racordare al 
acestora la standardele naționale și 
internaționale și corelarea fișelor 
disciplinelor 

15.09.2016 Decan,  
Consiliul facultății, 
Directori de departamente, 
Responsabili de programe 
de studii 

Umane: cadre 
didactice 

3.2. Dezvoltarea tehnologiilor moderne de 
predare și învățare și perfecționarea 
procesului de evaluare a studenților în 
scopul racordării la realitatea existentă pe 
plan național și internațional prin: 

   

Umane: cadre 
didactice 

3.2.1. Creșterea ponderii pregătirii individuale 
a studenților;   

La fiecare disciplină, solicitarea a cel 
puțin 1 temă de casă/ proiecte, portofolii 
etc. realizată individual sau în echipă, 
conform fișei disciplinei; 

31.12.2016 Directori de departamente,  
Cadre didactice 

3.2.2. Dezvoltarea tehnologiilor moderne de 
predare – învățare prin utilizarea calculatorului 
și a softurilor specializate și îmbunătăţirea 
comunicării cadru didactic – student. 

50% dintre cadrele didatice de la nivelul 
facultății dispun şi utilizează pagini web 
personale  

31.12.2016 Directori de departamente,  
Cadre didactice 

3.2.3. Îmbunătățirea metodelor de predare – 
învățare în scopul creșterii activității de 
formare profesională și a nivelului de 
cunoaștere 

Promovabilitate anuală >80%; 

31.12.2016 
Directori de departamente,  
Cadre didactice 

Medie anuală > 8, minim 30% dintre 
studenți; 

Promovabilitate licență >90%. 

3.3. Modernizarea bazei materiale pentru 
activitățile didactice prin: 

 
   

3.3.1. Multiplicarea materialelor didactice 
elaborate de cadrele didactice; 

Cel puțin 90% dintre discipline să 
dispună de cursuri (format tipărit sau 
electronic) 

31.12.2016 
Decan, 
Directori de departamente,  
Titulari de discipline 

Umane: cadre 
didactice 
Financiare: Fonduri 
ale facultății 
/departamentelor 

3.3.2. Achiziția de publicații de specialitate 
(cărți, reviste) 

Achiziția de publicații de specialitate 
(cărți, reviste) 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv Activități Indicator de performanță Termen Responsabil Resurse 

4. Dezvoltarea activității de 
cercetare științifică  

4.1. Planificarea activităților de cercetare 
științifică, analiza și aprecierea rezultatelor 
cercetării  prin: 

  

Prodecan responsabil cu 
managementul cercetării 

științifice și relațiile 
internaționale, 

Responsabili cu cercetarea 
științifică și relațiile 

internaționale la nivel de 
departamente, 

Consiliul facultății, Decan, 
Directori de departamente 

 

4.1.1. Întocmirea planurilor de cercetare la 
toate nivelurile de organizare a activității de 
cercetare și analiza rezultatelor activităților de 
cercetare 
 

Existența planurilor de cercetare și a 
rapoartelor de cercetare la nivel de 
facultate / departamente 

01.03.2016 

Umane: cadre 
didactice 

Financiare: fonduri ale 
facultății 4.1.2. Recompensarea cadrelor didactice care 

obțin rezultate de excepție în activitatea de 
cercetare științifică 

Recompensarea financiară conform 
regulamentelor universității. 

31.12.2016 

4.2. Valorificarea rezultatelor obținute în 
cercetarea științifică prin: 

    

4.2.1. Publicarea de articole în reviste 
științifice de vizibilitate internațională, 
participarea la manifestări științifice interne și 
internaționale de prestigiu, publicarea de cărți 
și monografii în edituri recunoscute din țară și 
din străinătate, prin finanțarea acestor activități 
și din resursele Universității; 

- Publicarea unui număr de 3 articole ISI 
și a 43 articole indexate BDI; 
- Prezentarea a 20 lucrări la manifestări 
științifice internaționale; 
- Publicarea unui număr de 17 cărți (cărți 
științifice, cursuri universitare); 
 

31.12.2016 Prodecan responsabil cu 
managementul cercetării 
științifice și relațiile 
internaționale, 
Responsabilii cu cercetarea 
științifică și relațiile 
internaționale la nivel de 
departamente, 
Consiliul Centrului de 
Cercetare Studii și 
Cercetări Economice, 
Cadre didactice ale 
facultății 

Umane: cadre 
didactice 
Financiare: fonduri ale 
facultății, fondul pentru 
cercetare al 
universității 

4.2.2. Organizarea de manifestări științifice în 
domeniile de cercetare ale facultăţii. 

Organizarea conferinței internaționale 
„Contemporary Economy and Romanina 
Realities” - 9th Edition şi creşterea 
prestigiului acesteia prin participarea  
unor personalități recunoscute pe plan 
național sau internațional. 

31.12.2016 Prodecan responsabil cu 
managementul cercetării 
științifice și relațiile 
internaționale, 
Responsabili cu cercetarea 
științifică și relațiile 
internaționale la nivel de 
departamente 

Umane: cadre 
didactice 
Financiare: fonduri ale 
facultății, fondul pentru 
cercetare al 
universității 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv Activități Indicator de performanță Termen Responsabil Resurse 

Consiliul Centrului de 
Cercetare Studii și 
Cercetări Economice 

4.3. Dezvoltarea centrului de cercetare și și 
integrarea acestora în sistemul național și 
internațional 

Continuarea colaborării cu centrele de 
cercetare științifică pentru care sunt 
încheiate acorduri de parteneriat 

31.12.2016 Directorul Centrului de 
Cercetare Studii și 
Cercetări Științifice, 
Prodecan responsabil cu 
managementul cercetării 
științifice și relațiile 
internaționale 

Umane: personalul 
didactic 

4.4. Încurajarea studenților în a participa la 
activitățile de cercetare prin: 

    

4.4.1. Manifestarea activă a cercurilor științifice 
studențești 

Manifestarea activă a cel puțin unui cerc 
științific studențesc 

31.12.2016 

Prodecan responsabil cu 
managementul cercetării 
științifice și relațiile 
internaționale, 
Responsabili cu cercetarea 
științifică și relațiile 
internaționale la nivel de 
departamente 
Consiliul Centrului de 
Cercetare Studii și 
Cercetări Economice 

Umane: studenții și 
cadrele didactice; 
Financiare:fonduri ale 
facultății și 
universității. 

4.4.2. Sprijinirea participării studenților la 
manifestările științifice 

Cooptarea celor mai buni studenți din 
facultate în manifestări și concursuri 
științifice studențești / cercuri științifice 
studențești / internship-uri organizate de 
Universitate sau alte instituții 

5. Dezvoltarea parteneriatului 
cu studenții 

5.1. Atragerea studenților ca parteneri în 
procesul de îmbunătățire a calității actului 
educațional prin: 

    

5.1.1. Implicarea directă a studenților în 
activitățile universității / facultăţii prin 
intermediul reprezentanților sau direct prin 
solicitări proprii; 

Implicarea studenților în cadrul 
„Caravanei admiterii”, „Zilei porților 
deschise”, „Nopții cercetătorilor”, „Bursei 
locurilor de muncă” și alte activități 
organizate de universitate/facultate. 

31.12.2016 
Consiliul facultății, 
Directori de departamente, 
Îndrumători de an 

Umane: studenții și 
cadrele didactice; 
Financiare: fonduri ale 
universității și 
facultății. 

5.1.2. Responsabilizarea studenților în 
evaluarea disciplinelor de studiu și a 
cadrelor didactice 

2 instruiri/ an în vederea informării  
studenților privind evaluările semestriale 
ale cadrelor didactice. 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv Activități Indicator de performanță Termen Responsabil Resurse 

6. Dezvoltarea și consolidarea 
relației cu mediul 
economico-social 

6.1. Realizarea de acorduri de colaborare 
didactică și tehnico-științifică cu 
organizațiile economice/ instituțiile publice 
prin: 

    

6.1.1. Colaborarea cu mediul de afaceri și 
organizațiile publice privind desfășurarea  
practicii de specialitate a studenților 

Cel puțin două protocoale de practică la 
nivelul facultății 

31.12.2016 

Decan,  
Directori de departamente, 
Responsabili de programe 
de studii, 
Cadre didactice 

Umane: cadre 
didactice 

6.1.2. Atragerea firmelor în activitățile 
desfăşurate la nivel de facultate/departamente  
(activităţi de cercetare, didactice, social-
umanitare etc.) 

Colaborare cu cel puțin un nou partener 
din mediul socio-economic sau cultural 

7. Creșterea gradului de 
internaționalizare a 
activităților universității 

7.1. Participarea la acorduri de colaborare 
internațională prin consolidarea relațiilor cu  
universități din străinătate, în mod special cu 
universitățile din spațiul european cu care 
avem încheiate acorduri ERASMUS+ 

Menținerea acordurilor Erasmus+ cu cele 
5 instituții partenere 

31.12.2016 Consiliul Facultății, 
Responsabilul Erasmus+ la 
nivel de facultate 

Umane: cadre 
didactice 

8. Asigurarea sustenabilității 
și capacității intituționale 

8.1. Elaborarea, revizuirea și adaptarea 
documentelor normative interne ale 
facultății în conformitate cu modificările 
legislative și necesitățile concrete de 
funcționare. 

- Revizuirea sau întocmirea 
metodologiilor specifice, anuale, pentru 
activitățile curente ale facultății (admitere, 
finalizare etc); 
- Adaptarea regulamentelor la 
modificările legislative și la condițiile 
concrete de aplicare. 

permanent Consiliul Facultății Umane: 
responsabili cu 
elaborarea/ revizia 
documentelor 

8.2. Asigurarea transparenței în adoptarea 
deciziilor 

Publicarea pe site-ul facultății a 
informaţiilor de interes aprobate în cadrul 
ședințelor Consiliului Facultății  

permanent Consiliul Facultății, 
Prodecan responsabil cu 
managementul cercetării 
științifice și relațiile 
internaționale 

Umane: responsabili 
cu aceste activități 

9. Îmbunătățirea 
managementului resurselor 
umane 

9.1. Asigurarea cu resurse umane - Asigurarea gradului de acoperire cu 
personal didactic titular de minim 70 % 
din total posturi constituite în statele de 
funcții ale departamentelor; 
- Respectarea ponderii de 25% profesori 
și conferențiari din total cadre didactice 

31.12.2016 Consiliul Facultății, 
Decan, 
Directori de departamente 

Umane: directori de 
departamente 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv Activități Indicator de performanță Termen Responsabil Resurse 

dar nu mai mult de 50%; 
- Asigurarea numărului optim de studenți 
pe cadru didactic (din punct de vedere al 
eficienței economice dar și al îndeplinirii 
indicatorilor de calitate), păstrând și 
proporția între titlurile didactice. 

9.2. Evaluarea resursei umane Două rapoarte privind evaluarea 
semestrială a cadrelor didactice de către 
studenți 

31.12.2016 Prodecan responsabil cu 
managementul calității, 
Directori de departamente, 
Responsabili cu calitatea la 
nivel de departament 

Umane: personal 
responsabil cu aceste 
activități 
Financiare: fonduri ale 
universității 

Un raport privind activitatea de cercetare, 
conform fișei de autoevaluare a 
performanței în cercetare; 

31.12.2016 Prodecan responsabil cu 
managementul cercetării 
științifice și relațiile 
internaționale, 
Directori de departamente, 
Responsabili cu cercetarea 
științifică și relațiile 
internaționale la nivel de 
departamente 

10. Optimizarea 
managementului financiar 

10.1. Asigurarea echilibrului venituri – 
cheltuieli 

Elaborarea și execuția Bugetului de 
venituri și cheltuieli - la nivel de facultate 
și departamente. 

31.12.2016 

Decan,  
Prodecan responsabil cu 
managementul financiar, 
Administratorul șef  al 
facultății, 
Directori de departamente 
Responsabili cu 
managementul financiar de 
la nivelul departamentelor 

Umane: personalul 
implicat în aceste 
activități 

Analize lunare privind sustenabilitatea 
financiară a facultății și  departamentelor. 

11.  Îmbunătățirea imaginii 
facultății 

11.1.  Diseminarea de informații cu referire 
la facultate 

Elaborarea și distribuirea de materiale 
promoționale în vederea promovării 
imaginii facultății permanent 

Prodecan responsabil cu 
managementul cercetării 
științifice și relațiile 
internaționale 

Umane: personal 
implicat în această 
activități 
Financiare: venituri 
proprii și atrase 

Actualizarea informațiilor de pe pagina 
web a Facultății, în limbile română, 
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engleză, franceză 

11.2. Intensificarea acțiunilor de 
popularizare a ofertei educaționale a 
facultății 

Promovarea ofertei educaționale privind 

admiterea pentru studiile universitare de 

licență și masterat (sesiunile iulie și 

septembrie) cu ocazia diferitelor 

evenimente precum: „Ziua porților 

deschise”; „Caravana educațională” 

(Vrancea, Neamț, Vaslui, Bacău) etc.,  

ocazie cu care se vor face prezentări / 

distribui materiale promoționale (afișe, 

pliante). 

permanent Prodecan responsabil cu 

managementul cercetării 

științifice și relațiile 

internaționale 

12. Identificarea și conformarea 
cu cerințele legale, 
reglementate și alte cerințe 
la care Universitatea a 
subscris 

12.1. Identificarea cerințelor legale apărute 
în cursul anului 2016 şi a modificărilor 
intervenite. Actualizarea listei cerințelor legale permanent 

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

Umane: personal 
implicat în această 
activitate 

 
 
 

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

______________________________ 


