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Motivare candidatură 

             Ca și acum patru ani, candidatura mea pentru funcția de decan mă onorează 
și mă responsabilizează în egală măsură. Fac parte din echipa Universității 
Constantin Brâncoveanu încă din anul 1993, ca lector asociat, devenind titular în 
anul 1996. Întreaga mea activitate profesională este consacrată învățământului, 
având o experiență de cadru didactic în învățământul preuniversitar de peste zece 
ani, ceea ce mi-a permis să înțeleg necesitatea creării unei instituții private de 
învățământ superior în Municipiul Pitești. De asemenea, sunt cadru didactic 
universitar de peste douăzeci de ani, atașat unei instituţii fondate pentru a promova 
valorile și principiile unui învățământ pragmatic, proactiv și atașat  comunităţii din 
care face parte și căreia i se adresează.  

            Consider că am acumulat experiență didactică, că am făcut lucruri deosebite, 
utile pe care nu le-aş fi realizat în altă instituţie de învățământ și aceasta se 
datorează exclusiv echipei de conducere din universitate. Mă aflu spre sfârșitul 
activității mele profesionale și constat că, așa cum mi-am început studiile 
universitare ca studentă la ASE București, Facultatea de Comerţ, avându-l ca decan 
pe domnul profesor univ. dr. Alexandru Puiu, acum mă situez în poziția în care 
dânsul este rector al acestei universităţi, iar eu sunt una din colaboratoarele sale. 
Am petrecut împreună, cadre didactice, studenți, personal tehnic din universitate, 
momente deosebite, am aniversat 25 de ani de la crearea Universității Constantin 
Brâncoveanu, am fost acreditați și distinși cu calificativul Grad de încredere ridicat 
de către ARACIS, în anul 2011, facultatea în care îmi desfășor activitatea va împlini 
anul viitor trei decenii de existență. Ne bucurăm de o recunoaștere a mediului 
social-economic în care existăm, absolvenții noștri constituie exemple de specialiști 
cu cărți de vizită onorante, utilizând abilitățile și competențele dobândite în 
perioada studiilor universitare, suntem apreciaţi de comunitatea academică  
națională. 

           Ca membră a comunității academice din UCB, respectiv a echipei din 
Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice, doresc ca împreună cu 
toți colegii mei să formăm o facultate puternică, cu programe de studii interesante, 
atrăgătoare pentru potențialii candidați, cu studenți cât mai dornici să se formeze ca 
viitori specialiști/economiști apți să facă față cerințelor unei economii globale, 
caracterizate prin  contradicții și incertitudini, prin frământări sociale de neimaginat 
în urmă cu câțiva ani.  

 

 



3 

 

Context instituțional actual 

 

Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice din Pitești, 
prima facultate acreditată din cadrul Universității Constantin Brâncoveanu, prin 
Legea nr.242/23 aprilie 2002, a fost înființată în anul 1992, având ca obiectiv 
principal crearea unei școli superioare de învățământ economic în care să se 
formeze economiști în domeniul afacerilor economice. 

Facultatea are ca misiune de baza dezvoltarea, în mod echilibrat, a activității 
didactice şi de cercetare științifică printr-un învățământ centrat pe student şi bazat 
pe cunoștințe care să asigure formarea inițiala şi continuă de specialiști cu pregătire 
superioară în domeniile științelor economice, managementului şi marketingului, 
adaptate cerințelor naționale şi europene privind educația şi adaptarea la necesitățile 
pieței muncii, dar şi  să contribuie în mod activ si responsabil la dezvoltarea locală, 
regională și națională din punct de vedere social, economic, cultural printr-o 
implicare consistenta în viața comunității.  

Obiectivele urmărite de facultate sunt formulate în conformitate cu misiunea 
instituției şi în concordanță cu cadrul național al calificărilor: asigurarea unui cadru 
optim de perfecționare pentru absolvenții ciclului de licență şi masterat; pregătirea 
unor specialiști competenți, flexibili şi adaptați cerințelor firmelor angajatoare; 
aprofundarea cunoștințelor din domeniul studiat, necesare pentru a permite 
absolvenților dobândirea de capabilități şi competențe superioare, necesare unui bun 
specialist; dezvoltarea capacităților de cercetare științifică în domeniul studiat. 

În îndeplinirea acestor obiective, Facultatea de Management Marketing în 
Afaceri Economice are la bază, în primul rând, respectarea principiilor calității 
serviciilor educaționale şi de cercetare științifică, crearea şi menținerea unor relații 
reciproc avantajoase cu părțile interesate, responsabilitate şi exigență profesională şi 
științifică, patriotism cultural şi colaborare europeană şi internațională, democrație 
şi echitate socială, neutralitate politică şi toleranță ideologică şi religioasă, etică şi 
deontologie profesională pentru toți membrii comunității, respect față de legile țării 
şi față de normele locale de conviețuire.  

Programele de studii oferite studenților facultății cuprind 3 programe de 
studii la nivel licență: Management- IF, Marketing - IF şi Management- Învățământ 
cu Frecvență Redusă(IFR).  

In anul 2002, activitatea didactică s-a extins prin înființarea Departamentului 
de studii de masterat şi postuniversitare în domeniul managementului şi 
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marketingului, devenit din anul universitar 2008-2009 ciclul al doilea de studii 
universitare. In prezent, facultatea asigură 5 programe de studii la nivel de masterat: 
Managementul Afacerilor (MA), Management în Administraţie şi Servicii 
Publice(MASP), Managementul Resurselor Umane(MRU), Management şi 
Logistica (ML) şi Managementul Economic al Unităţilor Şcolare(MEUS)- 
Invăţământ cu Frecvenţă. 

Încă din anul 2000, Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice 
a devenit membră a Asociației Facultăților Economice din România (AFER), semn al 
recunoașterii rolului său în contextul academic din regiune și din țară. 

 Relaţia dintre decanat şi studenţi este dinamică, având drept scop crearea 
unei legături profesionale şi umane cu fiecare student în parte. In acest fel, studenţii 
facultăţii au parte de asistenţă şi suport pe tot parcursul celor 3 ani de studii de 
licenţă şi al celor 2 ani de masterat. Cadrele didactice îi încurajează pe studenţi să 
îşi perfecţioneze în mod continuu pregătirea profesională prin cursuri, traininguri si 
workshop-uri la care iau parte, in mod frecvent, in fiecare an. Activitatile la care 
sunt invitati  reprezentanti ai mediului de afaceri, ai institutiilor publice, 
absolventi/alumni ai facultatii, au rolul de a le prezenta tinerilor ce anume implică 
construirea unei cariere profesionale într-un domeniu economico-social sau 
antreprenorial, cum să-şi proiecteze traseul profesional, care sunt cerinţle actuale ale 
angajatorilor.  

Studenţii facultăţii participă anual la mobilităţi internaţionale prin programele 
Erasmus+ sau Work&Travel. Astfel, studenţii Facultăţii de Management Marketing 
în Afaceri Economice au participat, începând din anul universitar 2006-2007 până 
în prezent, la mobilităţi internaţionale Erasmus/Erasmus+ constând în accesarea de 
burse de studii în universităţi partenere din U.E.(un număr de 31 studenţi – la nivel 
de studii de licenţă) şi stagii de practică în diferite ţări europene (36 studenţi- nivel 
licenţă); la nivel de studii de masterat, în perioada 2006-2020,  au participat 26 
studenţi la programe de studii şi 53 studenţi la stagii de practică. De asemenea, 
cadre didactice din facultate au participat la stagii de predare în universităţi-
partenere din spaţiul european, la stagii de training sau la evenimente internaţionale. 

Strategia de dezvoltare a UCB din Piteşti continuă valorificarea potenţialului 
de care dispune colectivul de cadre didactice al Facultăţii de Management 
Marketing în Afaceri Economice Piteşti prin mobilizarea tuturor cadrelor didactice 
din facultate pentru aplicarea celor mai bune practici şi standarde de excelenţă în 
activitatea lor cu studenţii şi pentru adaptarea permanentă a metodelor şi 
tehnologiilor didactice la evoluţia nefavorabilă a numărului populației școlare. 
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            In acest context, sunt pregătită din nou să-mi folosesc competențele și 
experiența în slujba facultății și a universității noastre, fiind onorată să fac parte din 
această echipă, în care doresc să activez în serviciul colegilor, studenților, 
masteranzilor și al personalului administrativ, în aceeași manieră ca și până în 
prezent, constructivă, cooperantă, decentă, onestă și echilibrată. 

        Programul managerial pe care îl propun pleacă de la următoarele 
considerente: 

- Prin efortul fiecăruia dintre noi și bucurându-ne de sprijinul instituțional, domeniul 
de studii Management cu frecvență și cu frecvență redusă vor fi reacreditate; 

- Programele de studii de master sunt adaptate cerințelor pieței muncii actuale 
si vor fi reacreditate; 

- Contextul academic și cel specific mediului extern de marketing în care ne 
desfășurăm activitatea impune adoptarea unui comportament care să se 
îndrepte spre menținerea facultății noastre, susținând în acest mod 
dezvoltarea sustenabilă a UCB. 

       Principiile construcţiei prezentului program managerial sunt următoarele: 
- Continuitate în realizarea misiunii de formare inițială și continuă, de 

cercetare științifică, dezvoltare și inovare, de contribuție la dezvoltarea locală, 
regională și națională, de orientare spre studenți; 

- Egalitate de şanse asigurata tuturor categoriilor sociale indiferent de vârsta, 
sex, rasă, religie, apartenență politică și ideologică, dizabilitate fizică,  în 
toate activitățile întreprinse în Facultatea de Management Marketing în 
Afaceri Economice și Universitatea Constantin Brâncoveanu, prin 
promovarea unor principii care sa ofere un climat sănătos studenților, 
cadrelor didactice,  personalului tehnic-administrativ în vederea atingerii 
obiectivelor strategice propuse; 

- Dedicare şi loialitate prin pasiune și entuziasm în desfășurarea actului 
educațional și de cercetare cu toate formațiile de studiu în procesul, prin 
atașament față de elementele definitorii ale culturii organizaționale a 
universității; 

- Responsabilitate și implicare în orice activitate desfășurată în facultate,  
susținând inițiativele sustenabile, în beneficiul comunității academice, în 
vederea formării unei comunităţi puternice, motivate și mulţumite. 

       
Aceste principii vin în completarea celor deja existente în Carta Universității 

Constantin Brâncoveanu și voi căuta să le aplic consecvent pentru a asigura  
autonomia universitară, evaluarea pe baza competențelor și a prestigiului 
profesional, participarea la luarea deciziilor, transparență și continuitate. 
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A  
FACULTĂȚII DE MANAGEMENT MARKETING ÎN AFACERI 

ECONOMICE 
 

          Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Pitești a fost 
înființată în anul 1992, având ca principal obiectiv dezvoltarea unei școli superioare 
de învățământ superior economic în care să se formeze economiști în sfera 
managementului, marketingului.  
           Misiunea programului managerial privind evoluția facultății în perioada 
2021-2025 are în vedere crearea unui context care să favorizeze  menținerea și 
dezvoltarea facultății noastre ca motor al dezvoltării sustenabile a Universității 
Constantin Brâncoveanu. 
           Direcțiile de acțiune ale programului managerial propus vizează și sunt de 
acord, în totalitate, cu valorile promovate și elementele de referință menționate în 
programul Rectorului Universității Constantin Brâncoveanu privind îmbunătățirea 
calității procesului educațional și orientarea către cerințele pieței muncii, 
dezvoltarea cercetării științifice, consolidarea relațiilor internaționale, creșterea 
implicării studenților în managementul universitar, dezvoltarea și îmbunătățirea 
relațiilor cu mediul social-economic, modernizarea infrastructurii facultății, 
îmbunătățirea imaginii facultății și universității, promovarea unui management 
participativ, performant și transparent.  
  
 

Obiectivele FMMAE pentru perioada 2021-2025  
 

O1. Misiunea de formare și educație inițială și continuă 
1.1. Stabilirea numărului de studenți calibrat  în funcție de cerințele pieței muncii pe 
plan local, regional și național; 
1.2. Actualizarea planurilor de învățământ ale programelor de studii de licență și 
masterat prin adaptarea mai bună la cerințele pieței muncii; 
1.3. Menținerea acreditării pentru programele de studii existente; 
1.4. Constituirea unei echipe manageriale care să asigure organizarea, administrarea 
și funcționarea fiecărui program de studii de licență și masterat; 
1.5. Utilizarea de platforme de e-learning pentru programele de studii cu frecvență 
redusă, prioritar, dar și pentru programele de masterat;   
1.6. Actualizarea materialelor didactice și realizarea de suporturi de învățare la 
fiecare cinci ani, ținând cont de cele mai noi aprofundări ale literaturii de 
specialitate naționale și internaționale, insistând pe latura aplicativă, pe realizarea de 
proiecte interdisciplinare. 
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O2. Misiunea de cercetare științifică, dezvoltare și inovare 
2.1. Susținerea Conferințelor Internaționale organizate în UCB prin încurajarea 
participării cadrelor didactice și a studenților la aceste manifestări științifice; 
2.2. Valorificarea rezultatelor cercetării realizate de cadre didactice, studenți și 
masteranzi prin publicarea acestora sau utilizarea în companii;  
2.3. Formarea unei echipe de cercetare multi- și transdisciplinară la nivelul facultății 
pentru abordarea unor teme cu potențial pentru realizarea de proiecte cu finanțare 
externă;  
2.4. Stimularea studenților și masteranzilor pentru participarea la sesiuni de 
cercetare științifică studențească sau integrarea lor în echipe de cercetare împreună 
cu cadrele didactice;  
2.5. Acordarea de premii de excelență pentru lucrările de cercetare științifică 
realizate anual de cadrele didactice; 
2.6. Crearea unor parteneriate cu universități naționale în vederea realizării de 
cercetări multidisciplinare și rezolvarea unor probleme de interes local, regional și 
național;  
2.7. Comunicarea rezultatelor cercetării științifice către instituțiile publice locale, 
regionale și mediul de afaceri din județul Argeș; 
2.8. Încheiere de contracte pentru realizarea unor proiecte cu susținere financiara 
din partea mediului de afaceri.  
 
         O3. Misiunea de contribuţie activă la dezvoltarea locală, regională și 
naţională 
3.1. Crearea unor parteneriate cu mediul de afaceri și instituțiile publice pentru 
dezvoltarea unor servicii de consultanță și programe de formare continuă sau de 
scurtă durată;  
3.2. Coordonarea în co-tutelă a lucrărilor de licență sau disertație de către cadre 
didactice și specialiști cu reputație din mediul social-economic local; 
3.3. Dezvoltarea de parteneriate cu mediul de afaceri pentru asigurarea desfășurării 
unor stagii de practică în firme locale sau naționale; 
3.4. Invitarea unor practicieni recunoscuți din mediul de afaceri pentru a tine cursuri 
sau seminarii pe probleme ale economiei locale 
3.5. Dezvoltarea unor relații de parteneriat cu instituții/companii  pentru acordarea 
de burse studenților cu performanțe de excepție. 
 
               O4. Management strategic și guvernanță  
4.1. Dezvoltarea unui sistem de management al performanței la nivelul facultății;  
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4.2. Realizarea unei anchete la nivelul cadrelor didactice privind gradul de 
satisfacție la locul de muncă;  
4.3. Transparență în adoptarea și aplicarea deciziilor prin informarea persoanelor 
interesate asupra soluțiilor identificate; 
4.4. Organizarea periodică de dezbateri cu cadrele didactice pentru depistarea 
soluțiilor optime la nivelul facultății;  
4.5. Promovarea elementelor de bază ale culturii organizaționale ale Facultății 
Management Marketing în Afaceri Economice Pitești;  
4.6. Comunicarea internă orizontală și verticală în vederea transferului de informații 
și know-how;  
4.7. Dezvoltarea comunicării constante și interactive cu potențialii studenți, cu 
mediul preuniversitar, cu asociațiile profesionale, cu mass-media, pentru menținerea 
unei reputații instituționale solide; 
4.8. Eficientizarea sistemului de comunicare online cu studenții și masteranzii, prin 
intermediul poștei electronice (folosită pentru transmiterea de informații, anunțuri, 
notificări), paginii oficiale UCB pe facebook (www.facebook/univcb.ro) și a 
website-ului UCB (www.univcb.ro). 
 
           O5. Orientarea spre studenţi 
5.1. Implicarea studenților în managementul facultății prin intermediul 
reprezentanților în Consiliul Facultății și în Senatul UCB; 
5.2. Promovarea examenului de pre-admitere organizat de UCB în liceele din 
localitate și împrejurimi pentru obținerea unui loc fără plata taxei de studii; 
5.3. Organizarea și desfășurarea în parteneriat cu instituții sau instituții specializate 
a unor activități care să contribuie la dezvoltarea dimensiunii socio-culturale a 
studenților facultății, la promovarea și valorizarea patrimoniului cultural național și 
european; 
5.4. Perfecționarea sistemelor de tutorat, îndrumare și sprijinire a studenților în 
procesul de învățare și realizare a lucrărilor de licență/disertație; 
5.5. Elaborarea unui Manual al Studentului UCB, în format electronic, pentru 
corecta informare a studentului despre Carta UCB, statutul de student, 
regulamentele și metodologiile universității; 
5.6. Revitalizarea Asociației Studenților Brâncoveni prin derularea de proiecte 
educaționale și de activități extra-curriculare; 
5.7. Promovarea  activităților de voluntariat în rândul studenților facultății; 
5.8. Revigorarea activității Asociației Alumnilor UCB prin invitarea tuturor 
absolvenților cu diplomă de licență/masterat UCB să devină membri Alumni UCB. 
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O6. Relații internaționale 
6.1. Creșterea numărului de studenți din facultate participanți la mobilități 
internaționale de studii și stagii de practică în străinătate; 
6.2. Creșterea numărului de studenți străini beneficiari de burse Erasmus la UCB, în 
cadrul facultății noastre; 
6.3. Creșterea numărului de cadre didactice din facultate beneficiare de mobilități 
internaționale; 
6.4. Creșterea gradului de participare a cadrelor didactice și studenților în proiecte 
de cooperare internațională. 
           

Prezentul Program Managerial conține în Anexa 1 un set de indicatori de 
performanță, cu valorile aferente, la nivel anual sau pe durata mandatului. 
                    
          Decanul Facultății MMAE este un om căruia îi revine misiunea onorantă și 
responsabilă de a administra o facultate  în contextul actual dificil atât pe plan 
național, cât și internațional, caracterizat de numeroase provocări și amenințări, de 
fenomene sociale, economice si medicale care se produc o singură dată la un secol. 
Sunt convinsă că experiența profesională și înțelepciunea acumulate în anii petrecuți 
în - și pentru învățământ, felul de a-mi susține cursurile, seminariile, modul în care 
am participat la viața comunității, lucrurile făcute și rezultatele obținute în acești ani 
sunt premise de la care pornesc spre o noua etapă în activitatea de decan. 
           Succesul unei școli este consecința eforturilor echipei manageriale și a 
contribuției fiecărui membru al comunității academice. Vom fi învingători dacă 
vom munci împreună și ne vom strădui fiecare în parte să creăm o echipă implicata 
in- si pentru comunitate. Ca și acum patru ani, îmi doresc ca facultatea și 
universitatea noastră să reprezinte un loc decent, deschis, modern, curat, în care să 
ne simțim confortabil cu toții, iar fiecare membru al comunității academice să fie  
un partener în realizarea acestei construcții sustenabile. 

 
 

Conf. univ. dr. Mihaela V. Asandei,  
Decan al  

Facultății de Management Marketing în Afaceri Economice  
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ANEXA 1 
 
 

IP1   EDUCAȚIE INIȚIALĂ ȘI CONTINUĂ 

Cod Indicator de performanță Măsurare Valoare termen 
IP 1.1 Numărul studenților Nr studenți în 

programele de 
studii 

Cf.cifrei de 
școlarizare 

anual 

IP 1.2 Gradul de satisfacție 
privind procesul didactic 

Anchetă la nivelul 
studenților 
facultății 

Minim 60% anual 

IP 1.3 Rata de absolvire a 
programelor de studii 

Procentul de 
absolvire pe  total 
programe de studii 

Minim 50% anual 

IP 1.4 Platforma de e-alumni Procentul de 
absolvenți înscriși 
pe platforma 

Minim 50% anual 

IP 1.5 Număr de programe de 
master profesional 

Programe de 
master cu mediul 
social-economic 

1 program 
Pe perioada 
mandatului 

IP 1.6 Ancheta la nivelul 
absolvenților facultății 
privind statutul pe piața 
muncii 

Anchetă la nivelul 
absolvenților 

1 anchetă la 2 ani La 2 ani 

IP 1.7 
 

Reacreditarea programelor 
de studii 

Evaluarea externă 
a programelor de 
management -FR 

încredere 
Pe perioada 
mandatului 

IP 1.8 Reacreditarea 
instituțională 
de către ARACIS 

Contribuția 
facultății  

Menținerea 
calificativului 

Pe perioada 
mandatului 

IP 1.9 Discipline implementate în 
sistemul blended learning 
la nivelul facultății 

Procent dicipline 
implementate în 
sistemul blended 
learning 

Minim 10% anual 

IP 
1.10 

Cadre didactice  din 
facultate beneficiare de 
mobilități internaționale 

Număr cadre 
didactice 
beneficiare 

2 cadre didactice anual 

 

IP 2 PARTENERIAT CU STUDENȚII 

Cod Indicator de 
performanță 

Măsurare Valoare termen 

IP 2.1 Reuniuni de lucru cu 
studenții facultății 

Nr reuniuni cu 
studenții 

Minim 2   anual 

IP 2.2 Participarea studenților 
facultății la mobilități 
internaționale 

Procentul studenților 
facultății beneficiari 
de mobilități 
internaționale 

Minim 1% anual 
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IP 3 CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ; DEZVOLTARE ȘI INOVARE 

Cod Indicator de 
performanță 

Măsurare Valoare termen 

IP 3.1 Sesiuni de dezbatere și 
consultanță pentru 
scrierea de proiecte 

Număr de sesiuni organizate 
la nivelul facultății 

Minim 2  anual 

IP 3.2 Actualizarea 
permanentă a site-ului 
UCB 

Actualizare permanentă cu 
anunțuri utile cercetării 

permanent anual 

IP 3.3 Numărul de working 
papers publicate de 
studenții facultății 

Numărul de working papers 
publicate de studenții 
facultății 

2 anual 

IP 3.4 Promovarea 
manifestărilor 
științifice desfășurate 
în facultate 

Promovarea manifestărilor 
științifice desfășurate în 
facultate 

3 anual 

IP 3.5 Organizarea de 
conferințe 
internaționale UCB 

Numărul de conferințe 
internaționale organizate la 
nivelul UCB 

2 anual 

IP 3.6 Articole în reviste ISI Numărul de articole în 
reviste ISI 

Fiecare c.d.-
1 articol la 
3 ani 

anual 

IP 3.7 Cercetători din 
facultate afiliați la poli 
de cercetare de 
excelență 

Numărul de cercetători 
afiliați la poli de cercetare de 
excelență 

1 Pe perioada 
mandatului 

 

IP 4 RELAȚIA CU MEDIUL SOCIAL-ECONOMIC 

Cod Indicator de 
performanță 

Măsurare Valoare termen 

IP 4.1 Rețele/asociații 
profesionale și 
instituții 

Număr de participări la 
evenimente organizate în 
cadrul rețelelor/asociațiilor 
profesionale și a diverselor 
instituții 

1 eveniment anual 

IP 4.2 Afilieri la noi 
rețele/asociații 
profesionale 

Număr de afilieri la noi 
rețele/asociații profesionale 

1 afiliere anual 

IP 4.3 Parteneriate cu mediul 
de afaceri la nivelul 
facultății 

Număr de parteneriate cu 
mediul de afaceri și social 
încheiate la nivelul facultății 

2 parteneriate anual 

IP 4.4 Evenimente 
organizate cu mediul 
de afaceri la nivelul 
facultății 

Număr de evenimente 
organizate cu mediul de 
afaceri dezvoltate la nivelul 
facultății 

2 evenimente anual 

IP 4.5 Participări la 
întâlnirile Consiliului 
Consultativ 

Numărul de participări la 
întâlnirile Consiliului 
Consultativ 

1 întâlnire anual 

IP 4.6 Incubator de afaceri Număr de celule active 1 celulă anual 
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IP 5 SUSTENABILITATE ȘI CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ 

Cod Indicator de 
performanță 

Măsurare Valoare termen 

IP 5.1 Leadership și 
management 

Platforme e-guvernanță 
pentru implementarea unui 
leadership participativ la 
nivelul facultății 

1 platformă Pe perioada 
mandatului 

IP 5.2 Sistem de management 
al performanței la 
nivelul facultății 

Raport anual privind 
indicatorii de performanță 
la nivelul facultății 

anual anual 

IP 5.3 Dezvoltarea 
profesională a cadrelor 
didactice 

Număr cadre didactice 
formate prin programul de 
masterat EDURUS 

1 cadru didactic anual 

IP 5.4 Gradul de satisfacție a 
personalului 

Anchetă la nivelul 
personalului din facultate 

Minim 50% anual 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


