
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANUL OPERAȚIONAL AL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ECONOMICE ȘI DREPT 
 

ANUL UNIVERSITAR 2018/2019 
 

 
Obiectiv strategic Acțiuni, programe, proiecte 

preconizate pentru îndeplinirea 
obiectivului 

Indicatori de rezultat Responsabili Termene 

Obiectivul strategic 1: 
Perfecționarea și 
extinderea activităților 
specifice realizării 
misiunii didactice a 
facultății 
 

Organizarea și desfășurarea 
workshop-ului "Corelarea învățării 
cu piața muncii" 

1 workshop organizat și 
desfășurat 

Directori Departament 
Prodecan cu cercetarea 
științifică, relațiile 
internaționale și calitatea 

Octombrie 
2018 

Realizarea programării activităților 
didactice 

38 de orarii realizate Cadre didactice desemnate 
de directorul de 
departament să participe la 
activitatea de realizare a 
orariilor 
Prodecan cu activitatea 
didactică și problemele 
studențești 

februarie 
2019 

Încheierea de protocoale de 
colaborare cu diverși angajatori 
pentru efectuarea stagiilor de 
practică de specialitate și stagii de 

Minim 40 protocoale de 
colaborare încheiate 

Decan 
Directori Departament 
 

Octombrie 
2018-aprilie 
2019 
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internship 
Analiza mutațiilor de pe piața 
muncii, a nevoilor de competențe 
ale angajatorilor și a planurilor de 
învățământ din alte universități din 
țară și străinătate 

17  întâlniri de analiză și 17 
fundamentări pentru 
revizuirea planurilor de 
învățământ, corespunzător 
numărului de programe de 
studii (licență și masterat) 

Comisiile de evaluare și 
asigurare a calității la 
nivelul programelor de 
studii 
 

mai-iunie 
2019 

Desfășurarea examenelor de 
finalizare a studiilor 

17 examene de finalizare a 
studiilor desfășurate 

Decan 
Directori Departament 
Prodecan cu activitatea 
didactică și problemele 
studențești 

iunie-iulie 
2019 

Revizuirea planurilor de 
învățământ. Avizarea planurilor de 
învățământ. 

17 planuri de învățământ 
revizuite 

Decan 
Directori Departament 
Comisiile de evaluare și 
asigurare a calității la 
nivelul programelor de 
studii 
Comisia pentru activitatea 
didactică a 
Consiliului Facultății 

iunie-iulie 
2019 

Realizarea și aprobarea statelor de 
funcții 
Analiza cererilor pentru ocuparea 
posturilor vacante în regim de 
plata cu ora și alocarea acestora în 
funcție de pregătirea solicitanților 
și cercetarea științifică realizată în 
ultimii 5 ani. 

- 3 state de funcții; 
- 1 ședință a Consiliului 
Facultății pentru aprobarea 
statelor de funcții și a 
cererilor pentru posturilor 
vacante în regim de plata cu 
ora 

Decan 
Directori Departament 
Comisii realizare state 
funcții 
Comisia pentru activitatea 
didactică a 
Consiliului Facultății 

septembrie 
2019 

Analiza fișelor disciplinelor Fișele disciplinelor pentru 
toate programele de studii 
analizate 

Comisiile de evaluare și 
asigurare a calității la 
nivelul programelor de 
studii 

septembrie 
2019 

Pregătirea acordării burselor 
studențești 

Documente aferente acordării 
burselor studențești 

Decan 
Prodecan cu activitatea 
didactică și problemele 
studențești 
Secretariat 

septembrie-
octombrie 
2019 



Comisia pentru probleme 
studențești a 
Consiliului Facultății 

Întocmirea fișelor de echivalare 
pentru studenții reînmatriculați / 
beneficiari de mobilitate 
academică 
/ admiși la a doua facultate 
 

Fișe de echivalare întocmite 
pentru toți solicitanții 

Directori Departament 
Prodecan cu activitatea 
didactică și problemele 
studențești 

septembrie 
2019 

Elaborarea rapoartelor de evaluare 
internă pentru programul de studii 
de licență Contabilitate și 
Informatică de Gestiune 

1 raport de evaluare internă Director departament 
Comisie elaborare raport 
evaluare internă 

noiembrie-
decembrie 
2018 

Dezbaterea, la nivelul 
Departamentelor, a unor metode și 
tehnici de predare-învățare centrate 
pe student care asigură o mai mare 
eficiență și o calitate superioară 
activităților didactice 

3 ședințe la nivelul 
departamentelor 

Directori departament 
Prodecan cu activitatea 
didactică și problemele 
studențești 
 

mai-iunie 
2019 

Obiectivul strategic 2: 
Dezvoltarea activității de 
cercetare științifică 

Realizarea planurilor operaționale 
privind cercetarea științifică la 
nivelul Centrelor de Cercetare 

2 planuri operaționale privind 
cercetarea științifică 

Directori centre cercetare 
Prodecan cu cercetarea 
științifică, relațiile 
internaționale și calitatea 

februarie 
2019 

Elaborarea și aprobarea planului 
anual de cercetare științifică a 
FSED  

Plan anual de cercetare 
științifică elaborat și aprobat 

Decan 
Prodecan cu cercetarea 
științifică, relațiile 
internaționale și calitatea 
Comisia pentru cercetare 
științifică a 
Consiliului Facultății 

februarie 
2019 

Organizarea și desfășurarea de 
conferințe științifice  

Organizare Conferinţa 
Ştiinţifică Internaţională 
"Emerging Trends and 
Approaches " 
Organizare Conferinţa 
Ştiinţifică Internaţională 
"European Union's History, 
Culture and Citizenship" 

Decan 
Prodecan cu cercetarea 
științifică, relațiile 
internaționale și calitatea 
Comitete de organizare 

octombrie-
noiembrie 
2018 
 
aprilie-mai  
2019 



 

Editarea revistelor FSED Editare revistă "Buletin 
Științific. Seria Științe 
Economice" 
Editare revistă "Studii 
Juridice şi Administrative"  

Comitete editoriale octombrie 
2018-
septembrie  
2019 

Organizarea și desfășurarea 
sesiunii științifice studențești 

1 sesiune științifică 
studențească organizată și 
desfășurată 

Decan 
Prodecan cu cercetarea 
științifică, relațiile 
internaționale și calitatea 
Comitete de organizare 

aprilie 2019 

Organizarea și desfășurarea de 
workshopuri în cadrul centrelor de 
cercetare 

2 workshop-uri organizate și 
desfășurate 

Decan 
Prodecan cu cercetarea 
științifică, relațiile 
internaționale și calitatea 
Directori centre cercetare 

mai-iunie 
2019 

Realizarea raportului privind 
activitatea de cercetare științifică  

1 raport privind activitatea de 
cercetare științifică 

Prodecan cu cercetarea 
științifică, relațiile 
internaționale și calitatea 
 

februarie 
2019 

Informarea cadrelor didactice cu 
privire la oportunitățile de 
finanțare a activității de cercetare 
științifică și de publicare 

- Prodecan cu cercetarea 
științifică, relațiile 
internaționale și calitatea 

activitate 
continuă 

Obiectivul strategic 3: 
Întărirea legăturilor cu 
mediul socio-economic și 
creșterea vizibilității 
facultății 
 

Organizarea și desfășurarea 
evenimentului Zilele Porților 
deschise la FSED 

1 eveniment organizat și 
desfășurat 

Decan 
Prodecan cu cercetarea 
științifică, relațiile 
internaționale și calitatea 
Comitet de organizare 

aprilie 2019 

    



Informarea cadrelor didactice și 
studenților cu privire la 
mobilitățile finanțate prin 
programul ERASMUS. 
Organizarea și desfășurarea 
concursurilor de selecție pentru 
ocuparea locurilor disponibile. 

- Decan 
Responsabil mobilități 
finanțate prin programul 
ERASMUS 
Comisie organizare 
desfășurarea concursurilor 
de selecție 

activitate 
continuă 

Participarea cadrelor la acţiunile 
de promovare a ofertei 
educaţionale a Universităţii din 
Pitești 

- Cadre didactice desemnate 
să participe la acţiunile de 
promovare a ofertei 
educaţionale a Universităţii 
din Pitești 

activitate 
continuă 

Realizarea şi transmiterea 
comunicatelor / articolelor de 
presă 

- Prodecan cu cercetarea 
științifică, relațiile 
internaționale și calitatea 

activitate 
continuă 

Participarea la evenimentele 
organizate de partenerii din mediul 
socio-economic 

- Decan 
Prodecani 
Directori departament 

activitate 
continuă 

Obiectivul strategic 4: 
Creşterea calităţii 
activităţilor şi proceselor 
desfășurate în facultate 
 

Realizarea planurilor de activitate 
a structurilor cu atribuții de 
evaluare și asigurare a calității în 
cadrul FSED 

21 planuri de activitate Comisiile de evaluare și 
asigurare a calității la 
nivelul programelor de 
studii 
Responsabil de calitate la 
nivelul departamentului 

ianuarie-
februarie 
2019 

Elaborarea planului de audit intern 
al facultății 

1 plan de audit intern Comisia de evaluare și 
asigurare a calității la 
nivelul facultății 

ianuarie-
februarie 
2019 

Desfășurarea misiunilor de audit 
intern conform planului și 
elaborarea rapoartelor/ planurilor 
de măsuri pentru corectarea 
neconformităților 

Minim 2 misiuni de audit 
intern 

Comisia de evaluare și 
asigurare a calității la 
nivelul facultății 

martie-
septembrie 
2019 

Elaborarea raportului anual privind 
evaluarea și asigurarea calității la 
nivelul facultății 

1 raport privind evaluarea și 
asigurarea calității la nivelul 
facultății 

Comisia de evaluare și 
asigurare a calității la 
nivelul facultății 

ianuarie-
februarie 
2019 

Elaborarea rapoartelor anuale 
privind evaluarea și asigurarea 
calității la nivelul departamentelor/ 

20 de rapoarte Comisiile de evaluare și 
asigurare a calității la 
nivelul programelor de 

ianuarie-
februarie 
2019 



programelor de studii studii 
Responsabili de calitate la 
nivelul departamentelor 

Diseminarea, în cadrul 
departamentelor, a rezultatelor 
evaluării activităţilor desfăşurate la 
nivelul facultăţii 

3 şedinţe la nivelul 
departamentelor 

Directori departament 
 

septembrie 
2019 

Elaborarea, revizuirea și aprobarea 
regulamentelor, metodologiilor și 
procedurilor facultății 

- Decan 
Prodecani 
Comisiile de specialitate ale 
Consiliului Facultății 

activitate 
continuă 

 
 

Decan 
 

Prof. univ. dr. Eugen Chelaru 
 
 


