
 

   

  PLANUL OPERAŢIONAL  

AL FACULTA ŢII  DE ŞTIIN ŢA ŞI TEHNOLOGIA ALIMENTELOR 

PENTRU ANUL 2014 

 

 

 Planul Operaţional al Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor din cadrul 

USAMV Cluj Napoca pentru anul 2014 a fost  elaborat în acord cu Planul Strategic pentru 

perioada 2012 – 2016. Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse în acest document se vor 

derula activităţi specifice pentru: procesul educaţional, cercetarea ştiinţifică şi relatii 

internaţionale,  parteneriatul cu studentii, relaţii cu mediul economic  

 

I. OBIECTIVE OPERA ŢIONALE ŞI ACTIVIT ĂŢI SPECIFICE ÎN DOMENIUL 

EDUCAŢIONAL  

 

1. Optimizarea numărului de programe oferite de facultate în funcţie de  cerinţele pieţei 

de muncă, de resursa umană disponibilă şi de nivelul finanţării primite -  Stabilirea ofertei de 

programe de licenţă şi de masterat pentru Admiterea 2014.  

Responsabili: Decan, Prodecan Didactic, Director  Departament   

Termen: decembrie 2013 

 

2. Diversificarea ofertei educaționale prin propunerea unui nou program de master  de 

GASTRONIMIE, NUTRITIE SI DIETETICA ALIMENTARA –  

Responsabili: Decan, Prodecan Didactic, Director  Departament, 

Coordonatori de program   

Termen: decembrie 2013- ianuarie 2014 
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3. Implicarea în procesul de atragere de studenţi (marketing universitar) prin acţiuni 

concrete la nivelul liceelor şi a Inspectoratelor Şcolare Judeţeane, cu concursul companiilor de 

profil din zonă.  

Responsabili: Decan, Prodecan Didactic, Director  Departament, 

Secretar admitere, Comisia de admitere   

Termen: februarie - aprilie 2014 

 

4. Evaluarea internă a programelor de studiu de licenţă şi de masterat: 

- Evaluarea periodică ARACIS a  programului de studiu de licenţă Controlul şi 

Expertiza Produselor Alimentare 

- Evaluarea periodică ARACIS a  programului de studiu de licenţă Tehnologia 

Prelucrarii Produselor Agricole – Invatamant Cu Frecventa redusa 

Responsabili: Decan, Prodecan cu activitatea didactică, Director Departament ID-FR, 

Director  de Departament, Responsabilii de programe de studii, Serviciul de calitate 

Termen: aprilie - septembrie 2014 

 

5. Dinamizarea procesului de predare-însuşire-evaluare de cunoştinţe astfel încât 

accentul să fie pus pe student. 

Responsabili: Director de Departament 

Termen: permanent 

 

6. Organizarea unui tutoriat flexibil de consiliere şi orientare care să ofere studenţilor un 

suport eficient pe toată durata studiilor.  

Responsabili: Director de Departament, Decani de an 

Termen: permanent 

 

7. Formarea studenţilor în spiritul economiei de piaţă prin tematica proiectelor de licenţă, 

prin portofoliul de teme de cercetare, prin angrenarea în rezolvarea unor cerinţe concrete ale 

clienţilor.  

Responsabili: Director de Departament, responsabili de specializari 

Termen: permanent 

 

8. Scoaterea la concurs a unor posturi didactice prin selectarea cadrelor didactice pe baza 

competenţei ştiinţifice şi pedagogice si aplicarea unor criterii de evaluare a activităţii 



ştiinţifice a competenţelor a abilităţilor de comunicare şi a cunoşterii a cel puţin unei limbi de 

circulaţie internaţională. 

Responsabili: Decan, Prodecan Academic,  

Director de Departament 

Termen: septembrie 2014 

 

9. Dezvoltarea continua a resursei umane existente – stimularea performantei si a 

prestigiului profesional in vederea transferului de know-how de la nivel European si 

international; dezvoltarea unei retele integrate, performante si flexibile de gestionare a 

nevoilor de formare continua profesionala in raport cu tendintele cercetarii Europene Orizont 

2020 – pentru cercetare de excelenta, competitivitate industriala (in mediul economic, si o 

societate mai buna). 

Responsabili:  Decan, Prodecani, Director de Departament 

Termen: permanent 

 

10. Revizuirea Planurilor de învăţământ şi a Fişelor disciplinelor în conformitate cu 

tendinţele europene, în vederea asigurării unor procese de formare deschise.   

Responsabili: Prodecan Academic, Director de Departament, Responsabili de specializare 

Termen: permanent 

11.     Reorganizarea Facultatii in doua departamente:  

- Ingineria Produselor Alimentare 

- Controlul Produselor Alimentare  

Responsabili: Decan, Prodecani 

Termen: 1 octombrie 2014 

 

II. OBIECTIVE OPERA ŢIONALE ŞI ACTIVIT ĂŢI SPECIFICE ÎN DOMENIUL 

CERCETARII 

   

1. Creşterea calităţii ştiin ţifice, a stimularea performanţei, a prestigiului personal şi 

institu ţional  

- Stimularea valorificarii rezultelor cercetarii prin cresterea numarului publicatiilor 

publicaţiilor ISI si BDI prin premierea rezultatelor  

- Susţinerea participării la conferinţe naţionale şi internaţionale de prestigiu   



- Implicarea şi responsabilizarea studenţilor pentru activitatea de cercetare prin creşterea 

numărului de cercuri ştiinţifice studenţeşti, participarea la sesiuni stiintifice nationale si 

internationale   

Responsabili:  Prodecan cercetare, Director de Departament 

Termen: permanent 

2. Valorificarea infrastructurii de cercetare  

- Reorganizarea activitatii Centrelor de cercetare si Laboratoarelor de cercetare ale 

FSTA in raport cu obiectivele strategice ale FSTA si USAMV Cluj Napoca  

Responsabili:  Prodecan cercetare, Directori Centre si Laboratoare de Cercetare 

Termen: Iunie 2014 

- Evaluarea echipamentelor si aparatelor de laborator din punct de vedere metrologic  

Responsabili:  Prodecan cercetare, Directori Centre si Laboratoare de Cercetare 

Termen: Iunie 2014 

3. Managementul activităţii de CDI:  funcţionalitatea sistemului şi descentralizarea la 

nivel de departament şi centru de cercetare 

- Realizarea planului operaţional de cercetare la nivel de departament în acord cu 

priorităţile de cercetare ale facultăţii şi universitaţii si prioritatile ORIZONT 2020 

- Definirea temelor de cercetare la nivelul departamentului şi a direcţiilor de cercetare cu 

caracter interdisciplinar  

- Stimularea participării cu propuneri de proiecte naţionale şi internaţionale, prin 

organizarea de grupuri de lucru interdisciplinare  

- Elaborarea unei proceduri pentru înfiinţarea cercurilor ştiintifice ale studenţilor  

Responsabili:  Decan, Prodecan cercetare, Director Departament 

Termen: Permanent 

4. Informare, comunicare, diseminare şi valorificare 

- Organizarea Simpozionului USAMV, secţiunea Food Science and Technology şi a 

Sesiunii de Comunicări Stiinţifice Studenţeşti  

- Indexarea seriei Food Science and Technology a revistei Bulletin of UASVM in baze 

de date internationale 

- Stimularea publicării de cărţi la edituri naţionale şi internaţionale  

- Susţinerea activităţii de brevetare 

Responsabili:  Decan, Prodecani, Director Departament 

Termen: Permanent 



5. Relaţii interna ţionale: stimularea de proiecte cercetare pe termen lung, naţionale şi 

internaţionale  

- Creşterea numărului de studenţi şi cadre didactice implicaţi în mobilităţi internaţionale  

- Dezvoltarea relaţiilor cu alte facultăţi din cadrul european şi extraeuropean pentru 

cercetare prin cresterea numarului de contracte bilaterale  

- Depunerea a minim un proiect de cooperare internaţională pentru FSTA 

Responsabili:  Decan, Prodecan cercetare, Responsabil Erasmus 

Termen: Permanent 

6. Relaţii cu mediul de afaceri 

- Antreprenoriat în cercetare: oferirea de contracte antreprenoriale pentru: analize de 

laborator, planuri de management al calitaţii alimentelor 

- Realizarea unui spin-off pentru valorificarea activităţii de cercetare inovare din staţiile 

pilot  

Responsabili:  Decan, Prodecani, Director Departament 

Termen: Permanent 

 

III. OBIECTIVE OPERATIONALE SI SPECIFICE ÎN DOMENIU L 

PARTENERIATULUI CU STUDEN ŢII 

 

1. Admiterea 

- Atragerea unui număr cât mai mare de elevi performanţi prin activităţi de popularizare 

a ofertei de studii a Facultăţii de Stiinţa şi Tehnologia Alimentelor 

- Ocuparea tuturor locurilor disponibile la programele de master (buget, taxa) şi doctorat 

pe bază de concurs 

- Organizarea concursului de admitere 2014 la studii universitare de licenta pe domeniul 

de studii Ingineria Produselor Alimentare  

 



 Locurile oferite pentru concursul de admitere conform capacităţii de şcolarizare 

aprobată de ARACIS pe fiecare program de studiu şi ciclu de învăţământ: 

Facultatea 
Ciclul de 

învaţământ/Domeniul 
Program de studiu 

Durata 
(ani) 

Capacitatea 
anuala de 
şcolarizare 
(aprobată 
ARACIS) 

Facultatea de 
Stiinţa şi 

Tehnologia 
Alimentelor 

Licenţă/zi/Ingineria 
Produselor 

Alimentare (210) 

Tehnologia prelucrării produselor 
agricole 

4 100 

Controlul şi expertiza produselor 
alimentare 

4 60 

Ingineria produselor alimentare 4 50 
Licenţă/ID/Ingineria 
Produselor 
Alimentare (50) 

Tehnologia prelucrării produselor 
agricole 4 40 

Master/zi/Ingineria 
Produselor 
Alimentare (125) 

Managementul calităţii 
alimentelor (Food quality 
management) 

2 50 

Sisteme de procesare şi controlul 
calităţii alimentelor 

2 50 

Siguranţa alimentară şi protecţia 
consumatorului 

2 50 

 
Responsabili:  Decan, Prodecani, Director Departament, Comisia de admitere 

Termen: Permanent 

 

2. Relatia personalului didactic şi administrativ cu studenţii 

- Consolidarea parteneriatului student-cadru didactic în activităţile didactice, de 

cercetare şi administrative: 

• Sprijinirea voluntariatului in randul studentilor pentru diverse actiuni desfasurate cu 

ocazia admiterii, in statiile pilot, Ziua Mondiala a Alimentatiei; 

• Organizarea si implementarea unui sistem  tutorial in desfasurarea activitatilor la 

care participa studentii (lucrari practice, practica in statiile pilot, workshop-uri). 

- Formarea de specialişti capabili să se integreze rapid şi eficient pe piaţa forţei de 

muncă: 

• Organizarea de workshopuri, conferinte pe teme specifice cu invitati din mediul 

economic si care sa puna in valoare potentialul statiilor pilot si al facultatii 

• Cresterea popularitatii facultatii in zona de Nord-Vest a tarii  



Responsabili:  Decan, Prodecan Studenti, Director Departament 

Termen: Permanent 

3. Imbunatăţirea condiţiilor de studiu şi sociale ale studenţilor 

- Imbunătăţirea infrastructurii destinate activităţilor didactice şi de cercetare: 

• Amenajarea unei noi sali de curs in incinta facultatii so dotarea cu mobilier si 

aparatura specifica 

• Completarea dotarilor in statiile pilot de microproductie in vederea cresterii 

productivitatii 

• Reorganizarea, modernizarea si continuarea dotarilor in spatiile didactice dupa 

cum urmeaza: Laboratorul de Analiza Senzoriala, Laboratorul de Microbiologie 2 si 

sala de pregatire a mediilor de cultura.......... 

- Acordarea celor patru categorii de burse: de performanţă, de merit I, II şi sociale  în 

conformitate cu prevederile legale la minim o treime din numărul studenţilor cu studii 

finantaţe de la bugetul de stat.  

- Asigurarea transparentei asupra tuturor problemelor care-i privesc pe studenţi, 

indiferent de forma de învăţământ pe care o urmează; 

• Ocuparea locurilor vacante din Consiliul Facultatii si Senatul USAMV Cluj 

• Sprijinirea studentilor in vederea infiintarii unei Asociatii studentesti  care sa 

reprezinte interesele studentilor facultatii  

- Realizarea unor sondaje de opinie în rândul studenților privind îmbunãtãțirea 

procesului  

didactic și a condițiilor de studiu; 

• Sprijinirea programului „Alumni” in vederea organizarii unei baze de date si 

participarea absolventilor de succes din diverse domenii de activitate (economic, 

invatamant, cercetare) la actiuni de popularizare a facultatii, dezbateri cu viitorii 

absolventi etc. 

• Organizarea unui parteneriat activ-interactiv intre decanii de an si studenti pentru 

solutionarea rapida si eficienta a problemelor 

• Organizarea unor intalniri lunare ale prodecanului cu probleme social-studentesti 

cu reprezentantii studentilor 

- Instituirea unui birou de consiliere pentru studenți: sfaturi specializate, ajutor pentru  



rezolvarea problemelor profesionale;  

• Realizarea unor actiuni interactive cu participarea unui consilier pe probleme 

psihologice  

• Scaderea ratei de abandon scolar pentru studentii din anii I si II 

- Identificarea ofertelor de burse și granturi prin Oficiul Național al Burselor de Studii   

- Atragerea studenților și masteranzilor în procesul de cercetare științificã;  

• Colaborarea cadrelor didactice cu studentii in realizarea de activitati cu impact 

(simpozion studentesc, expozitii cu produsele studentilor) si mediatizarea prin 

mijloace mass-media (echipa profesor-student participa la emisiuni televizate, 

interviuri etc) 

• Diversificarea ofertei de cercuri stiintifice studentesti 

- Selectarea studenților de excepție pentru perioade de studii în strãinãtate finanțate din  

programe europene;  

- Dezvoltarea retelei de colaboratori a facultatii (agenti economici, unitati de invatamant 

preuniversitar, universitar)  

Responsabili:  Decan, Prodecani, Director Departament 

Termen: Permanent 

 

Aprobat in Consiliul Facultatii din  04.03.2014  

 


