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Planul a fost elaborat in acord cu planul operational al Facultatii de Stiinte 

Direcţia Activitatea Responsabilitatea Termen 

Invatamant si 

recunoasterea 

performantei 

didactice 

Dezbaterea si prelucrarea legilor si actelor 

normative care reglementează activitatea  

instructiv educativă 

Directorul de 

departament 

 

Permanent 

Revizuirea şi elaborarea, pentru specializările 

coordonate de departament, a planurilor de 

invăţământ şi a statelor de funcţii în acord cu 

politica universităţii 

Directorul de 

departament 

 

25.09.2011 

Elaborarea programelor analitice astfel încât să 

se asigure formarea competenţelor profesionale 

ale studenţilor 

Toti membrii 

departamentului 

01.10.2011 

Dezbaterea în cadrul şedinţelor de departament 

a modalităţilor de autoperfectionare a activităţii 

de predare, evaluare şi notare a studenţilor in 

vederea furnizarii unei instruiri de calitate 

Directorul de 

departament 

Consiliul 

Departamentului 

Permanent 

Perfecţionarea activităţii diactice şi  ştiinţifice 

prin participări la cursuri de perfecţionare, 

schimburi de experienţă, seminarii, conferinţe, 

simpozioane etc 

Directorul de 

departament 

Consiliul 

Departamentului 

Permanet 

Implicarea unor cadre didactice din departament 

în diverse comisii şi organizaţii naţionale cu 

caracter profesional –didactic şi de cercetare 

Directorul de 

departament 

Consiliul 

Departamentului 

Permanet 

Actulizarea  bibliotecii catedrei prin editarea de 

noi cursuri şi indrumătoare de laborator 

Toti membrii 

departamentului 

Permanent  

Creşterea fondului de carte şi a revistelor de 

specialitate la Biblioteca facultăţii 

Directorul de 

departament 

Permanent  

Planificarea si derularea de actiuni care sa 

conduca la o mai buna clasificare a programelor 

de studii coordinate  

Directorul de 

departament 

Consiliul  

Departamentului 

Permanent 

Evaluarea prestatiei didactice a cadrelor 

didactice din departament (prin asistenta, 

evaluare studenti si colegi)  

Directorul de 

departament 

Permanent  

 Completarea dosarelor de acreditare pentru 

evaluarea periodică  

Directorul de 

departament 

Responsabilul de 

Martie 

2012 



program 

 Organizarea examenului de licenţă şi disertaţie  

 

Directorul de 

departament 

Presedintii comisiilor, 

Secretarii  comisiilor  

 

Iunie  

2012 

 Propunerea  si afisarea temelor pentru lucrările 

de licenta ce vor fi sustinute in 2013  

Toti membrii 

departamentului 

Mai  

2012 

Imbunătăţirea 

activităţii de 

cercetare 

stiintifică  

Creşterea vizibilităţii interne şi internaţionale a 

cercetării din cadrul departamentului prin 

publicarea de articole în reviste cotate ISI sau 

BDI  sau alte publicaţii 

Toti membrii 

departamentului 

Permanent   

Identificarea directiilor si temelor de cercetare 

specifice fiecarui colectiv din cadrul 

departamentului  

Consiliul 

Departamentului 

Permanent  

Creşterea calitativă şi cantitativă a participărilor 

la competiţiile de proiecte finanţate pe plan 

naţional şi internaţional 

Toti membrii 

departamentului 

Permanent 

Incurajarea cadrelor didactice pentru 

participarea la conferinte internationale de 

prestigiu 

Directorul de 

departament 

 

Permanent  

Dezvoltarea 

institutionala si 

recunoasterea 

performantei 

in dezvoltarea 

institutionala 

Modernizarea laboratoarelor din cadrul 

departamentului 

Consiliul 

Departamentului 

Permanent  

Dotarea cu mobilier nou a laboratoarelor  E 17, 

si E 20 

Directorul 

Departamentului 

Responsabilii 

laboratoarelor 

Mai  

2012 

Realizarea unui laborator de Analiza senzoriala Responsabilul de 

laboratoar  

Mai  

2012 

Dezvoltarea unor parteneriate cu alte 

universitati din ţară şi străinătate  

Consiliul 

Departamentului 

Permanent  

Dezvoltarea unor parteneriate cu diferiţi agenţi 

economici  

Consiliul 

Departamentului 

Permanent 

Întocmirea documentaţiei tehnice în vederea  

infinţării unei staţii pilot de prelucrare a laptelui 

Consiliul 

Departamentului 

Permanent 

Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

 

Atragerea de cadre didactice tinere capabile sa 

ridice valoarea ştiinţifică a departamentului 

Consiliul 

Departamentului 

Permanent 

Implementarea unei politici competitive de 

promovare a cadrelor didactice 

Consiliul 

Departamentului 

Permanent 

Ocuparea posturilor vacante în regim de plata 

cu ora prin sistemul concursului de dosare    şi a 

interviului 

Directorul 

Departamentului 

Consiliul 

Departamentului 

Septembrie 

2012 

Motivarea 

angajatilor 

 

Stimularea cadrelor didactice cu rezultate 

deosebite în activitatea educaţională, de 

cercetare, dar şi a celor ce se implică în munca 

la nivel administrativ  

Consiliul 

Departamentului 

Permanent  

Sustinerea si aplicarea unor criterii pentru 

acordarea de salarii  ifferentiate pentru toate 

categoriile de personal 

Consiliul 

Departamentului  

Permanent  



Organizarea cât mai eficientă a activităţii 

personalului auxiliar 

Consiliul 

Departamentului 

Permanent 

Recrutarea 

viitorilor 

studenti la 

specializarile 

coordonate 

Organizarea de cursuri,seminarii, prezentări de 

carte, proiecţii de filme etc. la care să participe 

şi elevii de la diferite licee din oraş 

Consiliul 

Departamentului 

Mai 

2012 

Permanent 

Prezentarea ofertei educaţionale a 

departamentului   şi promovarea tuturor 

specializarilor la liceele din Baia Mare, judetele 

Maramures, Salaj si Satu Mare 

Toti membrii 

departamentului 

Mai 

2012 

Permanent 

Colaborarea cu cadrele didactice din 

invatamantul preuniversitar pentru a creste 

vizibilitatea programelor de studii coordonate  

Consiliul 

Departamentului 

Permanent  

Relatia cu 

studentii 

 

Dezvoltarea activitatilor de consiliere si 

orientare a studentilor.  

Consiliul 

Departamentului 

Permanent  

Stimularea si incurajarea participarii studentilor 

la cercurile stiintifice si concursurile nationale 

si internationale. 

Consiliul 

Departamentului  

Permanent  

Organizarea pe sectiuni a Sesiunii ştiinţifice a 

studenţilor 

Presedintii sectiunilor 

Toti membrii 

departamentului 

Mai  

2012 

Promovarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi 

a creaţiei studenţeşti 

Consiliul 

Departamentului 

Permanent 

Asigurarea condiţiilor optime pentru efectuarea 

practicii studenţeşti 

Consiliul 

Departamentului 

Permanent 

Dezvoltarea mobilitatilor interfacultăţi şi 

interuniversităţi a studenteţilor in cadrul 

diferitelor programe  

Consiliul 

Departamentului 

Permanent  

Incurajarea implicarii studentilor in proiecte de 

cercetare derulate in cadrul departamentului sau 

a facultăţii 

Consiliul 

Departamentului 
Permanent  

Sprijinirea procesului de încadrare a studenţilor 

pe piaţa muncii. 

Consiliul 

Departamentului 

Permanent 

Organizarea cursurilor festive Indrumătorii anilor 

terminali 

Mai  2012 

Imagine si 

comunicare 

 

Actualizarea paginii web a departamentului  Consiliul 

Departamentului 

Permanent 

Organizarea de evenimente publice Consiliul 

Departamentului 

Permanent 

Participarea la diferite emisiuni televizate, atât a 

cadrelor didactice, cât şi mai ales a studenţilor 

reprezentativi ai departamentului 

Consiliul 

Departamentului 

Permanent 

01.09.2011                               

Director de departament 

conf. univ. dr. BERINDE Mărioara-Zoiţa 


