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I. OBIECTIV PRINCIPAL : Realizarea etapei corespunzătoare strategiei pentru anul 2012 – 
în curs de realizare 

II. OBIECTIVE SPECIFICE :  

A. Elaborări documente  

a) Elaborarea Organigramei UNATC  

Termen : Mai 

Responsabili :  Rector, Prorectori, Decani, DGA - realizat 

b) Modificarea Cartei UNATC conform Organigramei aprobate  

Termen : Septembrie 

Responsabili : Presedinte Senat, Rector, Prorectori, Decani, Oficiu Juridic - realizat 

c) Elaborarea Planului strategic al universităţii pe perioada 2012-2016 

Termen : Aprilie 

Responsabili :  Rector, Prorectori, Decani, DGA - realizat 

d) Elaborarea Planului Operaţional pe anul 2012  

Termen : Martie 

Responsabili : Rector, Prorectori, Decani, DGA - realizat 

e) Elaborarea  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  

Termen : Aprilie 

Responsabili : Oficiul juridic, Decani, Directori de departamente - realizat 

f) Elaborarea  Regulamentului de Ordine Interioară  

Termen : Aprilie 

Responsabili : Decani, Prodecani, Oficiul juridic - realizat 

g) Elaborarea  Ghidului studentului  



Termen : Octombrie - noiembrie 

Responsabili : Prorectori, Decani, Directori de departamente, Prodecani – în curs de 
realizare 

h) Evaluarea internă a cadrelor didactice și de cercetare 

Termen : Septembrie 

Responsabili : Rector, Decani, Directori de departamente - realizat 

B. SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT  

a) Elaborarea planurilor de învăţământ  

Termen : Iunie 

Responsabili : Decani, Directori de departamente - realizat 

b) Elaborarea statelor de funcţii 

Termen : Iunie 

Responsabili : Decani, Directori de departamente - realizat 

c) Evaluarea instituţională externă  

Termen : Iunie - Decembrie 

Responsabili : rector, prorectori, decani, directori de departamente, comisiile Senatului 
– in curs de realizare 

d) Masterat pedagogic – înfiinţare, admitere, acreditare  

Termen : septembrie 

Responsabili : decan teatru, directori departament, prodecan – realizat 

e) Obinerea Cartei ERASMUS extinsă 

Termen : septembrie  

Responsabili : Prorectori  

f) Înfiinţarea programului de Studii postuniversitare cu durata de 1 an  



Termen : Octombrie 

Responsabili : Decan teatru, directori departament, Prodecan – în curs de realizare  

C. Organizare internă 

a) Structurarea noilor departamente pe direcţii de studii 

Termen : Iunie - Octombrie 

Responsabili : Decani, consilii, Prodecani - realizat 

b) Configurarea biroului de relaţii internaţionale 

Termen : Octombrie 

Responsabili : Decani, Prodecani, MRU - realizat 

c) Configurarea Direcţiei managementul calităţii, acreditare, evaluare 

Termen : Noiembrie 

Responsabili : Rector, Prorectori – în curs de realizare 

d) Configurarea Departamentului evenimente, relaţii și parteneriate internaţionale 

Termen : Decembrie 

Responsabili : Rector, Prorectori – în curs de realizare 

e) Reconfigurarea Direcţiei Cercetare, inovare, formare continuă (având în componenţă 
Centrul de cercetări și studii teatrale și creaţii artistice teatru, centrul de cercetări și 
studii de teoria filmului și creaţii artistice film și Departamentul formare continuă și 
consiliere în carieră). 

Termen : Decembrie 

Responsabili : Rector, Prorectori – în curs de realizare 

f) Configurarea Departamentului evenimente, relaţii și parteneriate internaţionale 

Termen : Decembrie 

Responsabili : Rector, Prorectori – în curs de realizare 

g) Configurarea Departamentului Comunicare – PR 



Termen : Decembrie 

Responsabili : Rector, Prorectori – în curs de realizare 

h) Înfiinţarea celor două firme ale UNATC 

Termen : Septembrie 

Responsabili : Decani, Oficiul juridic – realizat 

i) Refacerea paginii web a universităţii 

Termen : Decembrie 

Responsabili : Rector, Prorectori, Decani, Directori departamente, Prodecani, Serviciul 
IT – în curs de realizare 

j) Organizarea de concursuri pentru funcţiile de conducere apărute în urma apariţiei 
noilor structuri derivate din Organigrama UNATC 

Termen : Decembrie 

Responsabili : Rector, Prorectori, Serviciul MRU – în curs de realizare 

k) Organizarea de concursuri pentru posturile didactice și de cercetare scoase la concurs 
(conform aprobării MECTS) 

Termen : Septembrie 

Responsabili : Rector, Prorectori, Decani, Directori departamente, Secretariate, MRU – 
realizat 

III. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII – Obiective investiţii  

Strategia legată de dezvoltarea infrastructurii, trebuie să ţină cont de obiective specifice, atât 

pe termen scurt, cât şi mediu. 

a) Eficientizarea folosirii spaţiilor existente, prin amenajarea şi modernizarea sălilor 

de curs, prin modernizarea magaziilor de decor, prin amplasarea de gradene 

modulare la Sala Atelier şi Sala Cojar ; 

Termen : Octombrie 

Responsabili : Rector, DGA, Decani, – în curs de realizare 



b) Dotarea corespunzătoare din punct de vedere tehnologic a tuturor laboratoarelor 

şi atelierelor existente (modernizarea Laboratorului de prelucrare peliculă, dotarea 

cu echipamente electronice de studiu) ; 

Termen : Decembrie 

Responsabili : Decani, Directori departamente, DGA – în curs de realizare 

c) Digitalizarea conţinuturilor bibliotecii ; 

Termen : Decembrie 

Responsabili : Prorector, Bibliotecar sef – în curs de realizare 

d) Platforma on line pentru comunicarea internă ;  

Termen : Decembrie 

Responsabili : Serviciul IT, DGA – în curs de realizare 

e) Amenajarea unui club studenţesc şi a unei cantine studenţeşti ; 

Termen : Octombrie 

Responsabili : Rector, DGA, Prorectori, Decani - realizat 

f) Amenajare/reamenajare birouri ; 

Termen : Octombrie 

Responsabili : DGA, Decani – în curs de realizare 

g) Reabilitarea instalaţiilor sanitare, modernizarea centralei termice şi a centralei 

telefonice ale universităţii. 

Termen : Decembrie 

Responsabili : DGA – în curs de realizare 

h) Reabilitare platou de filmare – Facultatea de Film – demolare și construcţie decor 

Termen : Noiembrie 

Responsabili : Decan Film, DGA – în curs de realizare 

 



Planul Operaţional al universităţii pe anul 2012 a fost aprobat în Şedinţa Senatului din data 
de 28 Septembrie 2012. 

 

 

 

 

 

 

 


