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PREMISE SI MISIUNE 
 

Planul managerial are ca premise: 

 Procesul concurenţial intern declanşat de  ierarhizarea universităţilor şi a 

programelor de studii; 

 Scăderea drastică a numărului absolvenţilor de liceu începând cu anul 2010 şi 

orientarea celor care promovează bacalaureatul spre facultăţi din alte centre 

universitare; 

 Bugetarea limitată a procesului didactic ce impune participarea la proiecte de 

cercetare, dar şi  lărgirea sferei de activităţi prestate în folosul comunităţii şi al 

mediului economic. 

 

Misiunea Departamentului  FINANŢE, CONTABILITATE ŞI ECONOMIE este 

didactică şi ştiinţifică: formarea de  specialişti în domeniul ştiinţelor economice pentru 

încadrare pe piaţa muncii în bănci, sistemul asigurărilor, domeniile: financiar - contabil, 

cercetare ştiinţifică, învăţământ, servicii comerciale, consultanţă şi expertiză, aducerea de 

contribuţii originale în domeniile prioritare ale ştiinţei şi educarea în profil larg, flexibilă, 

interactivă şi continuă a absolvenţilor. 
 

OBIECTIVE GENERALE 
 

Departamentul îşi îndeplineşte misiunea prin următoarele obiective generale: 

 Furnizarea unui învăţământ superior de calitate, pentru pregătirea  în profesiuni 

recunoscute şi necesare pe piaţa muncii; 

 Cercetare fundamentală şi aplicativă; 

 Asigurarea unui climat favorabil de realizare a misiunii, bazat pe cooperare 

colegială, pe  calitate, profesionalism şi respect interuman, pe competiţie 

constructivă; 

 Asigurarea condiţiilor pentru manifestarea identităţii departamentului, 

continuarea tradiţiilor valoroase şi racordarea la cerinţele procesului de integrare 

europeană. 

Acestea obiective vor fi realizate în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi cu 

standardele ARACIS. 
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OBIECTIVE  PROPRII  DEPARTAMENTULUI: 

 

 Promovarea programelor de licenţă Finanţe şi bănci, Contabilitate şi informatică 

de gestiune şi a programelor de masterat  într-o categorie superioară. 

 Obţinerea calităţii de conducător de doctorat de către cadre didactice  titulare ale 

departamentului, şi, în măsura în care resursele financiare o vor permite  şi va 

mai fi necesar, atragerea de cercetători care îndeplinesc condiţiile necesare 

îndeplinirii acestui obiectiv. 
 

În raport cu obiectivele generale  şi proprii menţionate, programul managerial este 

elaborat pe mai multe componente. 

 

Componenta didactică: 

- mobilitate în structurarea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice şi  

compatibilizarea lor cu planurile şi programele existente în comunitatea  europeană, în scopul 

creării competenţelor adecvate pentru studenţii licenţiaţi şi absolvenţii cursurilor de master, 

al creşterii atractivităţii disciplinelor oferite;  

- Statul de funcţii se va elabora conform formaţiilor de studiu, structurii, domeniului şi 

competenţelor personalului didactic, în baza unui management financiar optim şi cu 

respectarea standardelor de calitate; 

- îmbunătăţirea calităţii cursurilor predate prin actualizarea permanentă a informaţiilor; 

- prezentarea programelor analitice în şedinţele departamentului pentru  îmbunătăţirea 

lor şi eliminarea suprapunerilor între conţinuturile diferitelor discipline; în acest scop, vor fi 

desemnaţi responsabili, pe grupuri de discipline, care vor analiza şi vor prezenta în cadrul 

grupului şi al şedinţelor departamentului concluziile desprinse şi vor face propuneri de 

remediere sau îmbunătăţire a situaţiei; 

- elaborarea de cursuri de către fiecare cadru didactic, astfel încât fiecare disciplină să 

fie acoperită cu materialul didactic propriu; 

- dezvoltarea performanţelor profesionale şi ştiinţifice ale masteranzilor, implicarea lor 

în activitatea de cercetare; în acest scop trebuie intervenit în planurile de învăţământ ale 

programelor de masterat în scopul diminuării ponderii cursurilor cu componentă preponderent 

teoretică; 

- continuarea implementării strategiei pentru calitate în domeniul învăţământului, în 

acord cu standardele naţionale şi criteriile academice de evaluare a specializărilor precum şi a 

normelor metodologice de autorizare şi acreditare ARACIS; 

- regândirea modului de organizare a  practicii studenţilor prin găsirea şi a altor  agenţi 

economici din judeţ cu care să încheiem convenţii de colaborare şi prin îmbunătăţirea 

programei analitice; acest obiectiv este valabil atât pentru studenţii anului II licenţă, cât şi 

pentru studenţii anului II masterat; 

-  dezvoltarea parteneriatelor cu facultăţi şi departamente de profil  din alte facultăţi de 

ştiinţe economice;  

- transparenţă şi corectitudine în evaluarea studenţilor; în condiţiile reducerii numărului 

de studenţi este posibilă şi examinarea orală ceea ce ar  asigura o verificare mai corectă a 

cunoştinţelor şi o creştere a abilităţii studenţilor de a expune o temă, de a se prezenta la un 

interviu; 

- sprijinirea promovării  în posturi a colegilor care îndeplinesc criteriile legale; 

- îmbunătăţirea conţinutului lucrărilor de licenţă şi disertaţie prin creşterea contribuţiei 

originale sub aspect ştiinţific şi al aplicabilităţii practice. 
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Componenta de cercetare ştiinţifică: 

- obţinerea de proiecte şi programe de cercetare cu finanţare naţională şi din programe 

europene;  

- actualizarea domeniilor de cercetare prioritară care să permită şi să stimuleze 

colectivele de cercetare constituite la nivelul departamentului, în aplicarea de proiecte de 

cercetare conform Strategiei Naţionale CDI 2014 – 2020, ca instrument principal de 

implementare a programului cadru european  Orizont 2020; 

- implicarea în activitatea  centrului de cercetare al facultăţii; constituirea unei echipe 

capabile să promoveze proiecte de cercetare - dezvoltare, atragerea unor masteranzi cu 

abilităţi de cercetare în cadrul centrului şi începerea demersului pentru o publicaţie proprie a 

acestuia; 

- diseminarea rezultatelor activităţii de cercetare  prin publicarea de cărţi şi articole 

ştiinţifice în edituri de prestigiu şi reviste de specialitate din ţară,  cotate ISI,  A  şi B+ 

CNCSIS,  şi din străinătate;  

- organizarea anuală a sesiunilor ştiinţifice studenţeşti pe grupuri de discipline din 

cadrul departamentului; 

- pregătirea studenţilor în vederea participării la olimpiadele anuale studenţeşti 

organizate  de către AFER; 

- raportarea anuală a activităţii ştiinţifice şi  realizarea punctajului prevăzut de 

normele UPIT. 

 

Componenta organizatorică: 

- respectarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale, 1/2011,  şi a Cartei Universităţii 

din Piteşti; 

- transparenţă decizională; 

- completarea  bazei  de date a departamentului, care să uşureze colectarea de informaţii 

la acţiuni cum ar fi evaluările interne, acreditările, evaluările periodice etc; 

- realizarea, pe pagina  departamentului, a paginii personale a fiecărui cadru didactic; 

- convocarea consiliului departamentului de câte ori este nevoie; 

- respectarea riguroasă a orarului, aşa cum este el conceput de responsabilii cu orarul; 

- creşterea rolului îndrumătorilor de an în coordonarea activităţilor didactice şi în 

rezolvarea unor probleme ale studenţilor; 

- dialog deschis şi permanent cu conducerea facultăţii, cu accent pe îndeplinirea 

obiectivelor din programul managerial; 

- respectarea programului de autoevaluare, care să indice anual situaţia în care se află 

specializările patronate de departament. 

 

Componenta de imagine  şi promovare a  departamentului: 

În condiţiile scăderii numărului de elevi, propun câteva măsuri care să aibă ca 

finalitate atragerea cât mai multor candidaţi la admitere: 

- promovarea specializărilor de licenţă şi masteratelor departamentului prin mass-

media şi legătura directă cu posibilii candidaţi; va fi desemnat un reprezentant al 

departamentului pentru relaţii publice care să facă parte din echipa desemnată la nivel de 

facultate, în scopul popularizării specializărilor şi realizărilor ştiinţifice ale cadrelor didactice 

şi studenţilor; 

-  publicitate făcută de studenţii noştri prin intermediul pliantelor informative la liceele 

de unde provin; 

  -  transparenţă în activitate şi decizii. 
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ELEMENTE CARE MOTIVEAZĂ ACŢIUNEA DE A CANDIDA 

 

 Calitatea de angajat cu norma de bază la Universitatea din Piteşti, Facultatea de ştiinţe 

economice 

 Îndeplinesc condiţiile legale pentru a ocupa această funcţie. 

 Am o experienţă de 36 ani de cadru didactic şi de 14 ani în funcţii de conducere.  

 Am experienţa întocmirii rapoartelor de autoevaluare.  

 Sunt expert evaluator în cadrul ARACIS şi evaluator în cadrul Centrului Naţional 

pentru Burse de Studiu în Străinătate. 

 Capacitatea de deschidere şi acceptare şi a altor opinii, simţul răspunderii personale, 

generozitate, toleranţă. 

 Disponibilitatea de implicare totală în dinamizarea activităţii departamentului. 

 Dorinţa de a asigura o mai mare deschidere naţională şi internaţională  acestui 

departament  şi de a contribui la plasarea lui între cele mai bine cotate din universitate. 

 

Aceste experienţe mă vor ajuta atât în conducerea departamentului cât şi în relaţiile cu 

conducerea facultăţii, universităţii şi  mediul economic. 
 

 

* 

*         * 

 

Programul propus poate fi realizat printr-o politică managerială activă, cu 

asumarea responsabilităţilor  şi cu  implicarea fiecărui membru al departamentului.  

 
 

 

 

 

              Piteşti                                                                                       Prof. univ. dr.  

          06. 06. 2016                                                                          Emilia UNGUREANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


