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  O primă apreciere înscrisă în prezentul raport se referă la faptul că, după 

opinia noastră (a conducerii facultăţii) majoritatea covârşitoare a obiectivelor 

incluse în Programul managerial au fost îndeplinite.  Se cuvine a fi subliniat 

însă şi faptul că, dincolo de obiectivele asumate, datorită evoluţiei contextuale a 

facultăţii (determinată de strategia conducerii universităţii, diverse decizii 

ministeriale, nevoile interne specifice etc.) s-a impus soluţionarea unui număr 

considerabil de probleme suplimentare (de natură didactică, ştiinţifică, 

administrativ-financiară ş.a.) ce nu au fost şi nici nu puteau fi anticipate la data 

depunerii candidaturii la funcţia de decan (de ex. amplul efort de reorganizare 

instituţională ce a decurs din necesitatea adoptării cerinţelor ce au decurs din 

Legea nr. 1/2011, implementarea noilor regulamente şi metodologii adoptate de 

Senatul UBB, colectarea şi încărcarea datelor privind competenţele şi profesiile 

furnizate prin programele de studii pe platforma RNCIS, evaluarea periodică 

ARACIS a programelor de studii scadente, coordonarea acţiunii de evaluare a 

performanţei academice solicitate de către MECTS ş.a.). 

Dincolo de necesitatea adoptării deciziilor ce s-au impus şi 

coordonarea/monitorizarea procedurilor specifice obiectivelor şi sarcinilor 

propuse apreciem că rezultatele la care se face referire în raportul de faţă 

reprezintă, înainte de toate, expresia implicării active, responsabile şi 

competente a întregului corp profesoral, a personalului nedidactic, tehnic şi 

auxiliar  deopotrivă.  

Din acest motiv, adresăm întregului personal didactic şi nedidactic al 

facultăţii (indiferent de postul ocupat şi funcţie) întreaga noastră gratitudine şi 

consideraţie.      

    În cele ce urmează, referirile cu privire la iniţiativele, măsurile şi 

rezultatele obţinute pe parcursul mandatului pe cale de a se încheia vor fi făcute 

în strânsă corelaţie cu Planul managerial asumat iniţial. 

 Astfel, cu privire la (I) Priorităţi şi premise apreciem că au fost atinse 

obiectivele şi au fost transpuse în practică planurile de acţiune şi măsurile 

menite să determine consolidarea prestigiului şi creşterea nivelului de 

performanţă academică la Facultatea de Geografie din Cluj-Napoca, în 
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concordanţă cu necesitatea de a onora tradiţia poziţionării sale în avangarda 

învăţământului geografic românesc, cu cerinţa de a furniza oferte şi soluţii la 

problemele comunităţii şi, nu în ultimul rând, cu datoria de a contribui 

semnificativ la atingerea obiectivelor strategice prioritare ale UBB. Considerăm, 

deopotrivă, că a fost respectat întru totul angajamentul pentru o strategie de 

conducere participativ-reformistă bazată pe un stil de conducere democratic, 

transparent într-un climat de muncă bazat pe exigenţă, motivaţie, dăruire, 

responsabilitate, respect, colegialitate şi deschidere. Practic, nici o decizie de 

importanţă majoră nu a fost adoptată fără a consulta şi fără a obţine acordul 

prealabil al Consiliului Facultăţii sau măcar a Colegiului Consiliului Facultăţii.  

  În ceea ce priveşte previziunile conţinute în secţiunea a II-a, Referenţialul 

obiectivelor strategice,  acestea s-au concretizat în realizări semnificative 

precum:  

- derularea procedurilor de acreditare sau evaluare periodică a tuturor 

programelor de licenţă şi masterat furnizate de către facultate; 

- implementarea unor noi programe de studii (2 de masterat şi 2 nivel licenţă): 

Masterat: Evaluarea resurselor şi dezvoltarea teritorială durabilă respectiv 

Amenajare şi Dezvoltare Turistică (FR); nivel licenţă: Geografia Turismului în 

limba germană, respectiv Programul de Reconversie Profesională în domeniul 

Geografie, reintrodus după o întrerupere de câţiva ani; 

- creşterea semnificativă a vizibilităţii ştiinţifice a Facultăţii de Geografie, graţie 

creşterii considerabile a contribuţiilor în reviste cotate ISI, ca parte a efortului 

de poziţionare superioară a universităţii în ranking-urile naţionale şi 

internaţionale. Între contribuţiile amintite şi-au făcut loc în premieră chiar şi 

mai multe articole situate în „zona roşie” aparţinând colectivelor de autori între 

care se află Croitoru Adina Eliza, Holobâcă Iulian Horia, Moldovan Florin, 

Imbroane Alexandru, Imecs Zoltan, Pop Olimpiu, Buimagă Iarinca Ştefan, 

Titu Anghel, Benedek Jozsef,  Man Titus, Dezsi Stefan, Bartok Blanka (cu o 

premieră pentru facultatea noastră, respectiv o contribuţie într-o revistă din 

seria Nature/Nature and Communication)-ordinea autorilor este în funcţie de 

cronologia apariţiei articolelor;   

- conducerea facultăţii a urmărit cu minuţiozitate şi sistematică preocupare 

respectarea fără echivoc a valorilor multiculturalismului promovate de UBB, 

cu atât mai mult cu cât convieţuirea şi conlucrarea interetnică, în cea mai 

deplină înţelegere,  au vechi şi frumoase tradiţii la Facultatea de Geografie din 

Cluj;   

- implicarea şi sprijinirea fără rezerve şi prin toate mijloacele a demersurilor, 

iniţiativelor şi acţiunilor conexe intereselor de ansamblu ale facultăţii, ale 

personalului angajat şi ale studenţilor precum: promovarea admiterii prin 

materiale publicitare şi campanii de teren, organizarea la parametri superiori a 

activităţilor incluse în contextul manifestărilor „Şcoala altfel”, în preocupările 

cercurilor şi organizaţiilor studenţeşti, organizarea în parteneriat cu ISJ Cluj a 



Olimpiadei Naţionale de Geografie, asistenţă financiară prin cofinanţarea 

diferitelor tipuri de proiecte etc., elaborarea documentelor aferente rapoartelor 

de evaluare a calităţii, de audit, ştiinţifice, de proiecţie financiară, adaptarea şi 

redactarea noilor regulamente, reactualizarea fişelor de post ale personalului 

didactic şi nedidactic, implementarea instructajului şi procedurilor privind 

normele de pază şi securutate ş.a.; 

  În legătură cu gradul de realizare a intenţiilor asumate în secţiunea III 

Definirea principalelor sisteme de obiective strategice, în relaţie cu 

Obiectivele aferente procesului de învăţământ, readucem în atenţie 

următoarele preocupări şi realizări: 

- remodelarea şi actualizarea curriculară, realizată în concordanţă cu solicitările 

Comisiei pentru Curriculum a UBB, directorilor de departamente/extensii şi 

profesorilor înşişi, în vederea optimizării raportului dintre orele de curs şi cele 

de lucrări practice/seminarii, optimizării succesiunii logice a disciplinelor, 

diversificării formelor de evaluare, diversificării ofertei educţionale prin 

introducerea de noi discipline etc;   

- diversificarea ofertei educaţionale ţinând seama de iniţiativele departamentale 

în corelaţie cu oportunităţile de moment/aspect consemnat la secţiunea I;  

- măsurile pentru susţinerea calităţii învăţământului, resursei umane şi a 

necesităţilor materiale, atât la centru cât şi la nivelul extensiilor;  

- aducerea „la zi” a situaţiei acreditării sau evaluării periodice a tuturor 

programelor de licenţă şi masterat, efort amplu în care a fost implicat aproape 

întregul personal didactic şi nedidactic; 

- diversificarea formelor de evaluare prevăzute în planurile de învăţământ şi  

optimizarea raportului între numărul de examene şi verificările pe parcurs; 

- îmbunătăţirea cadrului de desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor 

prin examenele de licenţă şi dizertaţie. În acest context, au fost luate măsuri 

pentru revizuirea tematicilor de licenţă aferente probelor scrise, pentru toate 

programele nivel licenţă, şi a fost întocmit si adoptat un Regulament privind 

înscrierea, elaborarea şi finalizarea de către studenţi a lucrărilor de licenţă;   

- preocuparea pentru obţinerea unor percepţii obiective din partea studenţilor, 

edificatoare în privinţa modului în care sunt receptate şi apreciate conţinutul 

cursurilor şi al lucrărilor practice şi, deopotrivă, calitatea prestaţiei cadrelor 

didactice, prin intermediul unor întâlniri periodice cu reprezentanţii studenţilor 

organizate de către prodecanii cu responsabilităţi în procesul de învăţământ şi 

coordonarea studenţilot. La acestea se adaugă şi demersurile constante făcute 

pentru a determina creşterea gradului de completare on line a chestionarelor de 

evaluare a cursurilor de către studenţi. Urmare acestui fapt, în prezent, se poate 

constata o creştere semnificativă a ponderii studenţilor care au completat 

chestionarele de evaluare a cursurilor; 

- s-a realizat dinamizarea relaţiilor internaţionale ale facultăţii prin creşterea 

numărului de mobilităţi Erasmus, atât la studenţi cât şi la cadre, susţinerea 



cooperărilor menite să permită antrenarea studenţilor în stagii de practică 

externe, încheierea de noi acorduri cu instituţii de prestigiu din străinătate. La 

ora actuală, facultatea noastră derulează 52 de acorduri de cooperare cu 

universităţi de prestigiu de peste hotare, în cadrul cărora, în anul 2015, au 

efectuat mobilităţi un număr de 37 de studenţi respectiv 33 de cadre didactice. 

În cadrul instituţiei noastre au efectuat stagii de formare 33 de studenţi 

proveniţi de la universităţile partenere de peste hotare; 

- au fost întreprinse demersurile necesare în direcţia organizării şi desfăşurării în 

bune condiţii a examenul de licenţă susţinut de către studenţii de la 

specializarea  Măsurători Terestre şi Cadastru în cadrul Universităţii „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, în contextul lichidării acesteia ca urmare a 

pierderii autorizaţiei provizorii de funcţionare; 

- în vederea creşterii calităţii şi eficienţei predării s-a continuat efortul de dotare 

materială a sălilor de curs şi a laboratoarelor cu echipamente performante, în 

majoritate de ultimă oră (reţelele IT din facultate grupează în prezent un număr 

de aproape 200 de calculatoare pentru care au fost achiziţionate (contra cost 

sau prin donaţii licenţe respectiv soft-uri profesionale-ArcGis 10, AutoDesk, 

Map 3D ş.a.);  

- s-a acordat o atenţie deosebită aplicării şi respectării tuturor cerinţelor 

presupuse de implementarea cu stricteţe a legislaţiei şi regulamentelor privind 

ocuparea posturilor didactice şi de cercetare prin concurs, astfel încât toate 

sesiunile ce s-au desfăşurat pe parcursul prezentului mandat au decurs în cele 

mai bune condiţii; 

- s-a urmărit sistematic întărirea prestigiului instituţional dobândit pe plan 

naţional şi internaţional, prin creşterea calităţii procesului de învăţământ, ţinuta 

manifestărilor ştiinţifice organizate şi, implicit, prin creşterea nivelului de 

competenţă al absolvenţilor ; 

- diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor de instruire, consultanţă şi 

expertiză oferite către comunitate. Astfel, cadre didactice din facultatea noastră 

au fost implicate în organizarea şi gestionarea unor proiecte de mare 

importanţă la nivel comunitar, în colaborare cu factorii de decizie 

administrativă - de ex. implicarea în elaborarea strategiei de dezvoltare a 

municipiului Cluj Napoca (2015-2025, a strategiei de dezvoltare durabilă a 

turismului în judeţul Cluj), în proiectarea şi organizarea unor evenimente 

culturale de prim rang (precum Festivalul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă, 

«Sărbătoarea Mărului » - în mun. Sighetu Marmaţiei, prin implicarea colegilor 

din Extensia S.M. ş.a.). 

 

Cu privire la Obiectivele aferente procesului de cercetare ştiinţifică, 

apreciem că acestea au fost, în linii generale, atinse şi reflectă preocuparea, 

priceperea şi pasiunea pentru cercetare a personalului didactic. 

Prin preocuparea prodecannului de profil au fost constituite grupuri de 

lucru care şi-au definit arii tematice de cercetare bine definite. Apreciem totuşi 



că asigurarea unei complementarităţi reale între planurile de cercetare ale 

departamentelor, centrelor de cercetare şi Scoala doctorală rămâne încă un 

deziderat mai greu de atins tocmai datorită orientărilor diverse în ceea ce 

priveşte constituirea grupurilor şi colectivelor de cercetare. 

În ceea ce priveşte rezultatele obţinute, într-o redare sintetică, merită a fi 

subliniate următoarele aspecte de ordin cantitativ înregistrate, în ultimii 4 ani 

(2012-2015), ca rezultat al efortului colectivului de profesori şi cercetători: 

 Cărti publicate la edituri recunoscute international-1; Capitole in carti 

publicate la edituri recunoscute international-11;Carti publicate la edituri 

recunoscute CNCSIS-44; Capitole în carti recunoscute CNCSIS-13;  Lucrari 

publicate în reviste recunoscute ISI -71; Lucrări publicate în conferinţe cotate 

ISI-49; Articole publicate in reviste indexate BDI-203; Articole publicate in 

reviste neindexate BDI-20; Articole publicate in reviste recunoscute CNCSIS-

18; Volume coordonate internaţional-9, Volume naţionale coordonate-5. 

Se cuvine a fi subliniată drept o reuşită meritorie a colectivului academic 

din facultatea noastră, în sfera cercetării ştiinţifice, creşterea spectaculoasă a 

numărului de articole apărute în reviste  cotate ISI si anume 71, comparativ cu 

numai 6 în perioada 2008-2012. 

În anul 2015 D-lui Prof. emerit Virgil Gârbacea i-a fost conferit Premiul 

„G. Murgoci” al Academiei Române pentru lucrarea „Relieful de glimee”. 

Revistele ştiinţifice ale facultăţii-Studia Geographia, Romanian Review of 

Regional Studies, Studia Geographia Technica, Riscuri şi Catastrofe la ora 

actuală sunt indexate în BDI reprezentative şi au înregistrat progrese sensibile 

sub aspect calitativ astfel încât pătrunderea lor în circuitul indexării ISI să 

devină posibilă în viitorul apropiat. Îmbucurătoare este creşterea calitativă 

semnificativă în ultimii ani a mai recentelor reviste Journal of settlements and 

spatial Planning, editată de către Centrul de Studiere a Aşezărilor şi Urbanism, 

Geotur, a revistei studenţeşti Geotur, respectiv a volumului conferinţei 

internaţionale Aerul şi Apa-Componente ale Mediului. 

Conferinţele ştiinţifice naţionale şi internaţionale, găzduite de către 

facultatea noastră în ultimii 4 ani, s-au desfăşurat la cele mai înalte standarde de 

relevanţă ştiinţifică şi organizatorică.  

În vederea încurajării “producţiei” ştiinţifice şi, deopotrivă, pentru a oferi 

suport financiar tinerilor colegi, conducerea facultăţii, în baza unai mai vechi 

hotărâri a Consiliului Facultăţii a subvenţionat costurile de tipar necesare 

publicării lucrărilor tinerilor cercetători, susţinute ca teze de doctorat. Pe 

această cale alte 3 cărţi au văzut lumina tiparului. 

S-a menţinut la un nivel ridicat cercetarea aferentă proiectelor şi 

contractelor de cercetare, aspect cu efecte benefice în ceea ce priveşte creşterea 

vizibilităţii ştiinţifice a facultăţii, îmbunătăţirea dotării materiale, sporirea 

aportului specific în soluţionarea problemelor comunităţii, promovarea unei 

imagini pozitive a instituţiei şi, deopotrivă, posibilitatea obţinerii de venituri 

salariale suplimentare. 



Per total, în perioada 2012-2015, a fost accesat un număr de 26 de 

proiecte şi contracte de cercetare naţionale şi internaţionale  din care 3 proiecte 

naţionale, 4 proiecte internaţionale, 9 contracte naţionale, 1 contract 

internaţional, 8 proiecte pe fonduri structurale şi un contract pe fonduri 

structurale. 

S-a procedat la monitorizarea sistematică a evoluţiei producţiei ştiinţifice 

din facultate prin consultarea periodică a aplicaţiei Managementul Cercetării, la 

efectuarea unor analize la nivel de facultate de către comisiile numite în vederea 

evaluării calităţii cercetării ştiinţifice şi dispunerea unor măsuri administrative în 

cazurile de insatisfacţie, în conformitate cu dispoziţiile conducerii universităţii. 

Referitor la Strategia managerială privind resursele umane apreciem că 

am soluţionat cu maximă deschidere şi deplină obiectivitate toate aspectele 

presupuse de gestiunea relaţiilor cu studenţii şi întregul personal didactic şi 

nedidactic. 

În ceea ce priveşte studenţii, aceştia au constituit un partener autentic în 

procesul de identificare şi gestionare a aşteptărilor şi dificultăţilor specifice cu 

care aceştia se confruntă. Au fost soluţionate numeroase cereri specifice, 

individuale şi de grup (referitoare la cele mai diverse aspecte ), s-au mediat 

unele « asperităţi » de comunicare în relaţia « student-student » şi « student-

profesor », am optimizat condiţiile de studiu în  sălile de curs, bibliotecă şi 

laboratoare, a fost optimizat accesul generalizat la Internet în incinta facultăţii 

prin echipamente Wireless performante. S-a asigurat sistematic susţinerea 

logistică şi financiară a tuturor activităţilor iniţiate de către studenţi (reuniuni 

ştiinţifice şi cultural-sportive), sprijinirea studenţilor, masteranzilor şi 

doctoranzilor în vederea participării la sesiuni ştiinţifice  naţionale şi 

internaţionale ş.a. 

În situaţii justificate, pe lângă bursele sociale atribuite conform 

reglementărilor în vigoare, am acordat, în limitele prevederilor permise de 

Regulamentul de taxe al UBB, o serie de ajutoare financiare ocazionale sau 

scutiri parţiale de taxe studentilor orfani, studentilor proveniti din plasamente, 

studenţilor cu venituri f. mici, studentelor-tinere mame, celor cu grave probleme 

de sănătate, precum şi angajaţilor sau copiilor angajaţilor facultăţii care şi-au 

completat sau urmează studiile în instituţia noastră. 

Feed-back-ul studenţilor faţă de respectul şi preocuparea D-voastră, a 

conducerii facultăţii implicit, este pe măsură  în sensul că studenţii au răspuns 

întotdeauna cu generozitate, pricepere şi entuziasm la toate solicitările extrem de 

diverse pe care le-am adresat adresat lor. Studenţii s-au implicat activ în acţiuni 

de voluntariat civic şi  ştiinţific, au promovat imaginea facultăţii noastre în cele 

mai diferite împrejurări, au sprijinit efectiv campania de promovare a admiterii, 

ne-au reprezentat  onorabil la numeroasele manifestări ştiinţifice la care au 

participat în ţară şi peste hotare. 



În virtutea acestor aspecte, apreciez că se cuvine să adresăm studenţilor şi 

pe această cale, în numele întregului corp personal al facultăţii, felicitările şi 

mulţumirile noastre. 

În ceea ce priveşte politica de personal s-a avut în vedere aplicarea 

priorităţilor de dezvoltare strategică a facultăţii în concordanţă cu aspiraţiile 

legitime de promovare ale unor cadre didactice şi cu necesităţile de funcţionare 

ale departamentelor şi serviciilor administrative. În ultimii 4 ani un număr 

apreciabil de colegi din comunitatea noastră academică, alcătuită în prezent din 

81 de membri, graţie rezultatelor valoroase obţinute în activitatea didactică şi de 

cercetare, au reuşit să promoveze pe posturi de lector, conferenţiar sau profesor, 

după caz. Astfel în 4 ultimii ani au fost ocupate prin concurs un număr de 12 

posturi superioare de conferenţiar (11) şi profesor (1), aspect semnificativ care 

reflectă maturitatea şi profesionalismul corpului profesoral care demonstrează că 

este pe deplin pregătit să facă faţă schimbului de generaţii care s-a amplificat în 

ultimii ani. La acestea se adaugă ocuparea prin concurs a unui număr de 8 

posturi de lector (promovări) şi a unui post de asistent. 

În ceea ce priveşte remunerarea personalului didactic aceasta a fost făcută 

strict în conformitate cu legislaţia în vigoare. Nivelul salariilor în Facultatea de 

Geografie s-a menţinut şi în ultimii ani peste media facultăţilor din UBB datorită 

situaţiei financiare stabile a facultăţii. În funcţie de posibilităţi s-a încercat 

remunerarea suplimentară a unor activităţi din resurse extrabugetare iar în 

funcţie de necesităţi au fost aplicate unele măsuri temporare de restricţie în cazul 

entităţilor în care cheltuielile de personal au depăşit  semnificativ alocaţia 

bugetară. 

(IV,V)Strategia managerială de ordin administrativ/informare/com. s-a 

raportat înprincipal la următoarele planuri şi măsuri: 

- continuarea procesului de reabilitare infrastructurală a clădirii facultăţii şi 

de dotare materială a sălilor de curs şi laboratoarelor. Din acest punct de 

vedere ultimii ani au marcat cele mai masive investiţii în materie de 

echipamente destinate cerinţelor didactice şi de cercetare, deopotrivă. 

Valoarea totală a cheltuielilor materiale a depăşit 2,4 mil lei din care peste 

300.000 au fost destinaţi echipamentelor cu valoare mare de inventar (tehnică 

IT, licenţe software, aparatură didactică şi de cercetare avansată). Au fost 

reabilitate tencuiala, zugrăvelile şi instalaţia electrică la nivelul etajului II şi 

au fost finalizate lucrările pentru pavoazarea întregii clădiri (coridoare şi casa 

scărilor). S-a procedat la pavoazarea şi dotarea cu instalaţie multimedia a 

amfiteatrului «George Vâlsan » precum şi la reabilitarea Complexului Sere, 

unde au fost relocate şi funcţionează 2 centre de cercetare. O altă investiţie 

importantă (în parteneriat cu FSGA) a permis finalizarea lucrărilor de 

amenajare a curţii interioare a clădirii Extensiei Sighetu Marmaţiei la înalte 

standarde funcţionale şi estetice. Concomitent au fost continuate demersurile 

de susţinere a proiectului viitoarei clădiri a facultăţii ce figurează încă pe 

listele de investiţiiu, avansată de către UBB spre MECTS în ultimii ani. 



Totodată, a fost abordată şi perspectiva unei posibile extinderi a actualei 

clădiri spre str. Clinicilor printr-un amplasament al viitoarei biblioteci. Din 

nefericire, ambele proiecte rămân până la ora actuală doar în stadiul de 

promisiune, ceea ce nu înseamnă că trebuie renunţat la aceste planuri de 

stringentă necesitate. În plus, fost finalizate şi o serie de lucrări care au 

contribuit la optimizarea funcţională şi estetică a clădirii facultăţii: astfel s-a 

realizat captarea şi drenajul apelor pluviale provenite de pe acoperişul 

clădirii, amenajarea parcării din spatele clădirii, asfaltarea aleilor de 

proximitate, reabilitarea aleii principale de acces dinspre strada Clinicilor şi 

reabilitarea părţii frontale a faţadei clădirii (până la nivelul etajului I)   

- s-a procedat la reprezentarea adecvată a intereselor facultăţii în şedinţele 

Consiliului de Administraţie al UBB precum şi comunicarea, respectiv 

implementarea tuturor deciziilor şi măsurilor stabilite de către Rectoratul şi 

Senatul UBB; 

-  se cuvin a fi subliniate şi preocupările în vederea gestionării judicioase a 

resurselor financiare ale facultăţii, fără a se restricţiona semnificativ 

diversele categorii de cheltuieli, în condiţiile asigurării unei depline 

transparenţe financiare în ceea ce priveşte natura cheltuielilor şi evoluţia 

parametrilor financiari ai facultăţii. Urmare acestui fapt, Facultatea de 

Geografie se menţine în continuare în topul facultăţilor din UBB în ceeea ce 

priveşte sustenabilitatea financiară. Concludent este faptul că am 

predat/preluat la finalul mandatului 2008-2012 şi începutul mandatului 

2012-2016 un excedent financiar de 5.091.955 lei (peste 50 mld. ROL) iar la 

data de 31.10 2015, conform situaţiei financiare validată de către DGA a 

UBB, excedentul extrabugetar se situa la 6.084752 lei (peste 60 mld ROL). 

- distribuirea echitabilă a resurselor pe departamente şi la acordarea efectivă a 

autonomiei de gestiune la nivel departamental în scopul asigurării unui 

echilibru între veniturile şi cheltuielile facultăţii în perioada care urmează;  

- promovarea unor măsuri fezabile menite să ducă la creşterea veniturilor 

extrabugetare. În acest context s-au înscris, în principal, deciziile cu privire 

la criteriile de admitere în facultate, măsurile luate în direcţia promovării 

admiterii şi a ofertei educaţionale a facultăţii, măsuri care trebuie să fie 

diversificate şi amplificate cu prioritate în viitorul imediat; 

- preocupările pentru îmbunătăţirea comunicării şi implicit a imaginii 

facultăţii. În acest scop, printre altele, menţionăm faptul că pagina Web a 

facultăţii  a fost remodelată într-un format mai bine structurat, mai atractiv şi, 

mai ales, mai bogat în informaţii utile.Totodată au fost finalizate şi  

versiunile web în limbile engleză, germană şi maghiară. 

- dinamizarea acţiunilor menite să promoveze imaginea facultăţii noastre în 

mediul extern. În acest context fost finalizată o extrem de atractivă broşură 

de prezentare a facultăţii noastre, deosebit de utilă pentru promovarea 

imaginii reale a acesteia, au fost remodelate broşurile destinate admiterii, au 

fost făcute investiţii semnificative în confecţionarea materialelor 



personalizate de promovare, au fost organizate mai multe concursuri şi 

acţiuni menite să suscite interesul viitorilor absolvenţi din învăţământul 

preuniversitar ş.a. 

 

Referitor la (VI) Strategia şi stilul de conducere, rămâne la latitudinea D-

voastră să apreciaţi dacă ne-am conformat întru totul angajamentelor asumate 

prin programul managerial sau nu. Personal, în calitate de decan, apreciez că atât 

eu, cât şi ceilalţi membri ai echipei de conducere am respectat şi promovat 

consecvent valorile pe care le-am asociat stilului de conducere previzionat: 

deschidere, transparenţă, colegialitate, bunăvoinţă, respect, modestie şi cinste.   

În finalul acestui raport, conducerea facultăţii adresează calde felicitări şi  

mulţumiri tuturor angajaţilor Facultăţii de Geografie pentru realizările deosebite 

din perioada 2012-2016, pentru încrederea pe care ne-aţi acordat-o şi înţelegerea 

de care aţi dat dovadă în raport cu unele, inevitabile, neînpliniri care nu npot fi 

cu totul excluse.   

 Cu aleasă consideraţie,  în numele întregii echipe de conducere a 

Facultăţii de Geografie, legislatura 2012-2014, 

decan, prof. dr. D. Petrea 

 

Cluj Napoca 07.01.2016 


