
 

 
Str. Universităţii, nr. 1, cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor, România 

Telefon: Secretariat: 0259-408276, 0259-408407; Decanat: 0259-408109; 

Fax: 0259-408409 

Web: http://steconomice.uoradea.ro; E-mail: steconomice@uoradea.ro 
  

DEPARTAMENTUL DE FINANTE CONTABILITATE 

Nr.05/23.01.2020 

 

 

   Vă înaintăm activitătile/responsabilitătile ce au revenit departamentului de Finante 

Contabilitate, din cadrul FSE în conformitate cu Planul Operational pe 2019 al Departamentului 

de Finante contabilitate: 

 

Denumireobiectiv/actiune Grad/Mod de realizare + Justificări 

1.3. Elaborarea şi afişarea pe site-ul FSE a Planului 

Operaţional al DFC pentru anul 2019 

Realizat 100%. În urma discutării si 

aprobării Planului Operational al 

Departamentului, acesta a fost postat pe 

Forum Consiliu, iar ulterior a fost postat pe 

pagina web a facultătii. 

 

1.15. Implementarea sistemului de management pe baza 

gestiunii riscurilor 

Realizat 100%. Responsabilul DFC cu 

privire la registrul de riscuri l-a actualizat. 

3.2. Verificarea operationalizării  activităților didactice. 

Măsuri și sancțiuni 

Realizat 100%.Această activitate a fost 

realizată pe tot parcursul anului, prin 

verificarea prezenței cadrelor didactice și a 

studenților la ore, de către membrii CDFC, 

și prin întocmirea proceselor verbale de 

monitorizare. 

3.3. Verificarea optimizării financiare a Planurilor de 

Invătământ ale programelor de studii universitare de licență 

și master 

Realizat 100%: Această activitate a fost 

realizată prin armonizarea planurilor de 

învătământ la nivel defacultate. 

3.4. Stabilirea numărului de grupe si subgrupe în anul I de 

studii pentru elaborarea statelor de funcții 2019-2020 

Realizat 100%: HotărâreaConsiliului 

FSEdin  

3.5. Traducerea paginilor web ale facultătilor în limba 

engleză 
Realizat100%: 

http://steconomiceuoradea.ro/site-en/ 

3.6. Diversificarea ofertei  educationale în limba engleză 

pentru  toate nivelele în vederea atragerii de studenți străini 

Nerealizat: DFC nu a propus niciun 

program in limba engleza. 

 

3.7. Asigurarea desfăsurării  activității de practică în 

colaborare cu mediul socio-economic 

Realizat 100%: Au fost încheiate 

acorduri/convenţii proprii cu instituţii 

publice sau companii din mediul socio-

economic specifice domeniului pentru care 

sunt pregătiţi viitorii absolvenţi (licentă și 
master). 

http://steconomice.uoradea.ro/
mailto:steconomice@uoradea.ro
http://steconomiceuoradea.ro/site-en/


3.8. Elaborarea materialelor didactice proprii pentru 

programele de studii deficitare. Fiecare facultate va elabora 

planul propriu de editare-actualizare a cursurilor astfel încât 

sa fie acoperite la zi programele de studii pe care le 

coordonează. Utilizarea resurselor alocate pentrua chiziții 
carte, în scopul tipăririi în cadrul UO și achiziției cursurilor 

proprii. 

Realizat partial: Cursurile de specialitate 

editate pentru disciplinele incluse în 

planurile de învăţământ sunt postate pe 

platforma distance.iduoradea.ro; resurselor 

alocate pentru achiziţii carte, în scopul 

achiziţiei cursurilor proprii au fost utilizate. 

3.10. Înfiintarea de programe de studii postuniversitare 

și/sau de formare continuă atestate de ANC 

La DFC nu este cazul. 

3.11. Scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante  

învederea acoperirii posturilor din statele de functii cu 

personal didactic titular 

Realizat 100%: În vederea acoperirii cu 

personal didactic calificat, titular, de bună 

calitate, a posturilor din statele de funcţii au 

fost constituite 2 posturi pentru a fi scoase 

la concurs. 

3.12. Verificarea existentei ca și anexă la planurile de 

învățământ a confirmării de consultare a angajatorilor 

Realizat parţial: A fost realizată 

verificarea existenţei ca şi anexă la PI a 

confirmării de consultare a angajatorilorşi 

este în curs de realizare această anexă. 

3.13. Verificarea existentei planurilor de învățământ în 

RNC 

Realizat 100%: Verificarea existenţei 

Planurilor de Învăţământ în Registrului 

Naţional al Calificărilor a fost conform 

stadiului realizării acestei activităţi la nivel 

de universitate. 

3.15. Traducerea Fiselor de disciplină în limba engleză Realizatpartial: Procesul de traducere al 

fișelor de disciplinăesteîn curs de finalizare 

3.16. Încărcarea materialelor didactice pe platform e-

learning (Moodle) si pe site-ul facultății 
Realizat: 

100%:Toatedisciplinelematerialeledidactic

esuntîncărcatepepaginiledisciplinelorcontru

itepeplatforma distance.iduoradea.ro. 

4.2. Elaborarea de proiecte pentru finantarea Centrelor de 

Cercetare, din programele naționale și internaționale de 

finanțare, având ca și destinație construcția/reabilitarea 

spațiilor și achiziția echipamentelor destinatea ctivităților 

de cercetare, dezvoltare, inovare 

Nu estecazul la Departamentul de Finante 

Contabilitate 

4.10. Mentinerea/creșterea fondului de publicații din 

Biblioteca UO 

Realizat 100%: A fost realizată şi 

transmisă lista publicaţiilor de specialitate 

necesare în procesul de pregătire a 

studenţilor de la programele de studii FB si 

CIG. 

4.20. Promovarea cercurilor de cercetare studentești și 
implicarea studenților în procesele de cercetare 

Realizat 100%: În anul 2019 la nivelul 

DFC a funcţionat  doua cercuri studențesti 

coordonate  de către cadre didactice de 

specialitate. 

4.21. Organizarea de sesiuni stiințifice studențești. 
Organizarea de concursuri profesionale și sprijinirea 

participării  la manifestări similare din alte centre 

universitare 

Realizat 100%: Studenţi de al programele 

de studii coordonate de departament au 

participat la sesiuni ştiinţificestudenţeşti 

(EMEB 2019). 

5.41. Reabilitare Spatiu de depozitarere – clădirea B, sala 

117 (facultatea de Științe) 

Nu estecazul. 

5.54. Reducerea pierderilor financiare realizate de către Realizat 100%: Analiza situaţiei execuţiei 



facultăti bugetare a DFC a fost realizată şi 

prezentată în cadrul şedinţelor consiliului 

DFC şi a şedinţelor de departament, 

conform proceselor verbale întocmite.  

6.31. Organizare activitate cultural-sportivă (facultatea 

GTS) 
Nu estecazul. 
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Director de department, 

prof.univ.dr.Ioan Dan Morar 


