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Nr. 

Crt 
Obiectiv/Procesul Activități și/sau acțiuni Termen Responsabil Resurse 

Indicator de 

rezultat 
Criterii de monitorizare 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1. Domeniul educațional 

1 

 

Evaluarea periodică/ 

acreditare a programelor de 

studii care au termen scadent 

în anul universitar 2021-

2022 

Departamente/Domenii: 

- Departament CIF, 

domeniul 

Informatică 

Economică, 

program de studii 

master Tehnologii 

Informatice în 

Afaceri 

(reevaluare); 

- Departament CIF, 

domeniul Finanțe, 

program de studii 

master Finanțarea 

Afacerilor (nou); 

- Departament ADA, 

domeniul 

Economie, program 

de studii licență 

Economie și 

comunicare 

economică în 

afaceri (nou). 

 

Întocmirea dosarelor de 

autoevaluare pentru evaluarea 

periodică a programelor de 

studii 

Respectarea 

etapelor/termenelor pentru  

evaluarea periodică a 

programelor de studii, 

conform metodologiei și 

procedurilor Aracis 

Realizarea vizitelor comisiilor 

Aracis, online și onsite 

 

La termenul 

scadent, 

conform 

planificării 

Decan, 

prodecani, 

directori de 

departamente 

RF – valoare contracte 

RU – responsabil 

program de studii și 

colectiv coordonare 

program de studii 

Infrastructură: 

disponibilă la nivelul 

facultății 

Încredere pentru 

fiecare program de 

studii evaluat 

Ședințe de departament  

Ședințe Consiliul FSE 

PV, Raport de 

autoevaluare, 

documentație specifică 
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2 

Ocuparea locurilor finanțate 

de la bugetul de stat și a 

celor cu taxă din oferta de 

admitere 2022 

Promovare ofertă educațională 

FSE 2022 
Sept.2022 

Decan, 

prodecani,  

directori 

departamente, 

comisie de 

admitere 

RF – venituri proprii 

RU – colectiv 

coordonare la nivel de 

facultate 

Infrastructură: 

disponibilă la nivelul 

facultății 

100% din locurile 

finanțate de la 

buget și 30% locuri 

cu taxă 

Ședințe de departament 

Ședințe Consiliul FSE 

PV, tipărituri, clip-uri 

 

3 

Monitorizarea/revizuirea 

planurilor de învăţământ 

pentru programele de studii 

universitare de licenţă şi 

masterat şi a documentaţiei 

aferente acestora (fişele 

specializărilor, cu definirea 

competenţelor absolvenţilor, 

fişele disciplinelor din 

planurile de învăţământ) 

Compatibilizarea programelor 

de studiu în conformitate cu 

cerințele pieței forței de 

muncă și nevoilor studenților 

 

Oct. 2022 

Decan, 

prodecani,  

directori 

departamente, 

responsabili 

programe de 

studiu 

RF: venituri proprii 

RU: decan, prodecani, 

directori de departamente 

Infrastructură: 

disponibilă la nivelul 

facultății și a universității 

a)3 programe de 

studiu 

b)procent 

absolvenți angajați 

în termen de doi ani 

de la data absolvirii 

la nivelul calificării 

universitare: 

a)licență min.50%; 

b)master min.70%. 

Consultări cu angajatorii 

și absolvenții, ținând cont 

de respectarea 

procedurilor Aracis 

PV 

 

4 

Încurajarea studenților de la 

licență de a-și continua 

studiile la programele de 

masterat din cadrul facultății 

Prezentare ofertă educațională 

programe master 

 

Anual 

Decan, 

prodecani,  

directori 

departamente, 

responsabili 

programe de 

studiu 

RF: venituri proprii 

RU: decan, prodecani, 

directori de departamente 

Infrastructură: 

disponibilă la nivelul 

facultății și a universității 

Procentul 

absolvenților 

ultimelor două 

promoții ale 

programelor de 

licență admiși la 

programe de 

masterat – 30% 

Organizare întâlniri 

studenți înscriși la 

programe de licență 

PV 

5 
Promovarea programelor de 

studii învățământ la distanță 

Prezentare ofertă educațională 

CIG ID și MNG ID 

 

Anual 

Decan, 

prodecani,  

directori 

departamente, 

Director DIDFR 

RF: venituri proprii 

RU: decan, prodecani, 

directori de departamente 

Infrastructură: 

disponibilă la nivelul 

facultății și a universității 

Acoperirea 100% 

cu material didactic 

a disciplinelor 

Ședințe cu directorul 

DIDFR 

PV, flyere 

6 

Organizarea de întâlniri cu 

reprezentanți ai unor 

companii, organizații sau 

instituții, potențiali 

Invitații transmise partenerilor 

FSE 

Participarea la întâlniri 

organizate cu mediul de 

afaceri 

Semestrial 

Decan, 

prodecani,  

directori 

departamente, 

responsabili 

RF: venituri proprii 

RU: decan, prodecani, 

directori de departamente 

1 întâlnire pe 

semestru 
PV 
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angajatori ai absolvenților 

facultății 

programe de 

studiu 

Infrastructură: 

disponibilă la nivelul 

facultății 

7 
Asigurarea suporturilor de 

curs/ seminar  

Realizarea de suporturi de 

curs, culegeri, monografii 
Anual 

Decan, 

prodecani,  

directori 

departamente 

RF: venituri proprii 

RU: decan, prodecani, 

directori de departamente 

Infrastructură: 

disponibilă la nivelul 

facultății și a universității 

5 suporturi de 

curs/culegeri/mono

grafii 

Postarea/ încărcarea 

suporturilor de curs/ 

seminar pe platformele e-

learning 

 

2. Domeniul cercetării științifice 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Creșterea vizibilității 

performanțelor științifice ale 

membrilor comunității 

academice, pe plan național 

și internațional 

Participarea la conferințe 

internaționale ca membri în 

comitetele științifice 

Anual 

Decan, 

prodecani,  

directori 

departamente, 

colective de 

cercetare 

RF: venituri proprii 

RU: decan, prodecani, 

directori de 

departamente, cadre 

didactice 

Infrastructură: dotare la 

nivelul facultății și a 

universității 

2 cadre didactice 

Programul conferinței 

 

 

Publicarea de articole indexate 

în BDI 
Anual 

Decan, 

prodecani,  

directori 

departamente 

RF: venituri proprii 

RU: decan, prodecani, 

directori de 

departamente, cadre 

didactice 

Infrastructură: dotare la 

nivelul facultății 

1 articol/cadru 

didactic 

Raportări,fișe personale, 

documente aferente 

activității de cercetare 

științifică 

Publicarea de articole în 

volumele unor conferințe 

internaționale 

Anual 

Decan, 

prodecani,  

directori 

departamente 

RF: venituri proprii 

RU: decan, prodecani, 

directori de 

departamente, cadre 

didactice 

5 articole 

Raportări,fișe personale, 

documente aferente 

activității de cercetare 

științifică 
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Infrastructură: dotare la 

nivelul facultății 

Publicarea de articole în 

reviste cotate ISI 
Anual 

Decan, 

prodecani,  

directori 

departamente 

RF: venituri proprii 

RU: decan, prodecani, 

directori de 

departamente, cadre 

didactice 

Infrastructură: dotare la 

nivelul facultății 

SRI: 2 puncte 

Raportări,fișe personale, 

documente aferente 

activității de cercetare 

științifică 

Cărți publicate la edituri 

românești 
Anual 

Decan, 

prodecani,  

directori 

departamente 

RF: venituri proprii 

RU: decan, prodecani, 

directori de 

departamente, cadre 

didactice 

Infrastructură: dotare la 

nivelul facultății 

5 cărți 

Raportări,fișe personale, 

documente aferente 

activității de cercetare 

științifică 

Cărți publicate la edituri din 

străinătate 
Anual 

Decan, 

prodecani,  

directori 

departamente 

RF: venituri proprii 

RU: decan, prodecani, 

directori de 

departamente, cadre 

didactice 

Infrastructură: dotare la 

nivelul facultății 

1 carte 

Raportări,fișe personale, 

documente aferente 

activității de cercetare 

științifică 

Capitole publicate la edituri 

din străinătate 
Anual 

Decan, 

prodecani,  

directori 

departamente 

RF: venituri proprii 

RU: decan, prodecani, 

directori de 

departamente, cadre 

didactice 

Infrastructură: dotare la 

nivelul facultății 

2 capitole 

Raportări,fișe personale, 

documente aferente 

activității de cercetare 

științifică 

Organizarea de conferințe și 

simpozioane naționale/ 

internaționale în parteneriat cu 

universități sau instituții de 

Anual 

Decan, 

prodecani,  

directori 

departamente 

RF: venituri proprii 

RU: decan, prodecani, 

directori de 

departamente, cadre 

didactice 

1 conferință 

Sedință Consiliul 

Facultății 

PV, comitet de organizare, 

comitet științific 
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prestigiu din țară sau 

străinătate, online și/sau onsite 

Infrastructură: dotare la 

nivelul facultății și al 

universității 

Încurajarea studenților de la 

programele de licență si de 

masterat să participe la 

manifestări științifice 

studențești, olimpiade locale și 

naționale, precum și la 

elaborarea de proiecte 

Anual 

Decan, 

prodecani,  

directori 

departamente 

RF: venituri proprii/ 

surse atrase 

RU: decan, prodecani, 

directori de 

departamente, cadre 

didactice, studenți 

Infrastructură: dotare la 

nivelul facultății și al 

universității 

2 manifestări 

științifice 

studențești/ 

olimpiade locale și 

naționale/ proiecte 

Programul manifestărilor, 

documente specifice  

3. Domeniul Relațiilor Internaționale și cu mediul socio-economic 

9 

 

 

Promovarea imaginii 

facultății și a universității pe 

plan național și internațional, 

în mediul socio-economic și 

dezvoltarea cooperării 

interuniversitare 

 

Promovarea imaginii și ofertei 

educaționale a facultății/ 

universității în licee online 

și/sau onsite 

Anual 

Decan, 

prodecani,  

directori 

departamente 

RF: venituri proprii/ 

surse atrase 

RU: decan, prodecani, 

directori de 

departamente, cadre 

didactice, studenți 

Infrastructură: 

disponibilă la nivelul 

facultății și al 

universității 

Desfășurare acțiuni 

în 10 licee 

PV ședințe departamente 

și Consiliul FSE, 

deplasări, flyere, clip-uri 

Realizarea de noi acorduri 

Erasmus+ pentru cadre 

didactice și studenți 

Anual 
Decan, 

prodecani 

RF: venituri proprii/ 

program Erasmus+ 

RU: decan, prodecani, 

directori de 

departamente, cadre 

didactice 

Infrastructură: 

disponibilă la nivelul 

universității 

1 acord Acordul încheiat 
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Organizarea de workshop-uri, 

dezbateri cu reprezentanți ai 

mediului socio-economic 

Anual 
Decan, 

prodecani 

RF: venituri proprii 

RU: decan, prodecani, 

studenți, cadre didactice 

Infrastructură: 

disponibilă la nivelul 

facultății și al 

universității 

2 workshop-uri 

Afișe de prezentare, 

program, înregistrări 

video 

Acorduri de colaborare 

încheiate cu parteneri din 

mediul de afaceri 

Anual 

Decan, 

prodecani, 

directori 

departamente 

RF: venituri proprii 

RU: decan, prodecani, 

cadre didactice 

Infrastructură: 

disponibilă la nivelul 

facultății și al 

universității 

2 acorduri noi Acordurile încheiate 

4. Domeniul activității de resurse umane 

10 

 

Instruirea, perfecționarea și 

promovarea personalului 

didactic și didactic-auxiliar 

Susținerea participării la 

cursuri de formare și 

perfecționare profesională 

a personalului angajat 

Anual 

Decan, 

prodecani, 

directori 

departamente 

RF: venituri proprii 

RU: decan, prodecani, 

cadre didactice 

Infrastructură: 

disponibilă la nivelul 

facultății și al 

universității 

1 curs de formare/ 

perfecționare 
Diplomă/ atestat 

Promovarea cadrelor didactice 

care îndeplinesc standardele 

minimale necesare și 

obligatorii pentru conferirea 

titlurilor didactice 

Anual 

Decan, 

prodecani, 

directori 

departamente 

RF: venituri proprii 

RU: decan, prodecani, 

cadre didactice 

Infrastructură: 

disponibilă la nivelul 

facultății și al 

universității 

1 promovare 
Fișă de verificare 

Decizie personal 
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5. Domeniul bazei materiale și resurselor financiare 

 

 

11 

Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii universitare 

Atragerea de fonduri pentru 

dotarea cu echipamente a 

sălilor și laboratoarelor 

destinate desfășurării 

activității didactice și de 

cercetare 

Anual 
Decan, 

prodecani 

RF: venituri proprii, 

sponsorizări 

RU: decan, prodecani, 

directori departamente 

Infrastructură: dotare 

facultate 

2 sponsorizări 

Contracte de sponsorizare, 

documente aferente 

achizițiilor, documente 

justificative contabilitate 

6. Domeniul activităților de antreprenoriat, extra curriculare, sociale, culturale 

12 

 

Organizarea de acțiuni 

educative nonformale 

Implementarea activităților/ 

proiectelor extra curriculare 

finanțate de Ministerul 

Educației Naționale 

Anual 

Decan, 

prodecani, 

directori 

departamente 

RF: venituri proprii, 

finanțare MEN 

RU: decan, prodecani, 

directori departamente 

Infrastructură: dotare 

facultate 

4 proiecte 
Documente aferente 

fiecărui proiect 

Concurs de cultură generală 

cu premii 
Anual 

Decan, 

prodecani, 

directori 

departamente 

RF: venituri proprii, 

sponsorizări 

RU: decan, prodecani, 

directori departamente, 

cadre didactice, studenți 

Infrastructură: dotare 

facultate 

1 concurs 

Program concurs, comisii 

de jurizare, diplome și 

premii 

Acțiuni de consiliere și 

orientare în carieră/ 

antreprenoriat 

Anual 

Decan, 

prodecani, 

directori 

departamente 

RF: venituri proprii 

RU: decan, prodecani, 

directori departamente, 

cadre didactice, studenți, 

specialiști în consiliere 

Infrastructură: dotare 

facultate 

1 acțiune Program acțiune 
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7. Domeniul activităților de informatizare, documentare și bibliotecă 

13 

 

 

Utilizarea de soluții moderne 

de evaluare, analiză și 

documentare 

Evaluarea online a cadrelor 

didactice 
Anual 

Decan, 

prodecani, 

directori 

departamente 

RF: venituri proprii 

RU: decan, prodecani, 

directori departamente, 

cadre didactice 

Infrastructură: dotare 

facultate 

100% Raport evaluare 

Examinarea studenților 

folosind metode moderne on-

line 

Semestrial 

Decan, 

prodecani, 

directori 

departamente 

RF: venituri proprii 

RU: decan, prodecani, 

directori departamente, 

cadre didactice 

Infrastructură: dotare 

facultate 

100% 

Platforma e-learning, 

documente electronice 

SID 

Verificarea publicațiilor 

științifice și a lucrărilor de 

finalizare a studiilor 

universitare cu software 

specializat anti plagiat 

Semestrial 

Decan, 

prodecani, 

directori 

departamente 

RF: venituri proprii 

RU: decan, prodecani, 

directori departamente, 

cadre didactice 

Infrastructură: dotare 

facultate 

30% Rapoarte anti-plagiat 

Achiziţionarea de cărţi de 

specialitate 
Anual 

Decan, 

prodecani, 

directori 

departamente 

RF: venituri proprii 

RU: decan, prodecani, 

directori departamente, 

cadre didactice 

Infrastructură: dotare 

facultate 

5 cărți PV predare-primire 

8. Domeniul managementului calității 
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14 

 

Menținerea sistemului 

certificării de management 

al calității 

Participarea la audituri interne 

conform programului de audit 
Anual 

Decan, 

prodecani, 

directori 

departamente 

RF: venituri proprii 

RU: decan, prodecani, 

directori departamente 

Infrastructură: dotare 

facultate 

1 audit intern Raport de audit 

Efectuarea AM 

Anual, 

conform 

planificării 

Decan, 

prodecani 

RF: venituri proprii 

RU: decan, prodecani 

Infrastructură: dotare 

facultate 

1 raport analiză de 

management 
Macheta aferentă AM 

Raport CEACF 
Conform 

planificării 

Decan, 

prodecani, 

CEACF 

RF: venituri proprii 

RU: decan, prodecani, 

membri CEACF 

Infrastructură: dotare 

facultate 

1 raport CEACF 
Raport completat și 

semnat 

 

 

 

                               

 Aprobat, 
Decan,  

 Prof.univ.dr. Irina Gabriela Rădulescu 

                     

 

 

              
                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Aprobat în şedinţa Consiliului Facultății de Științe Economice din data de .................................... 


