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Nr. 

crt. 

Obiective plan operațional (și 

corespondența cu obiectivele 

din planul strategic al 

facultății) 

Activități/acțiuni 

 

Responsabil Resurse necesare Termen 

1. Creșterea calității vieții 

academice, prin asigurarea unor 

drepturi minimale individuale 

garantate (OB I) 

Dezvoltarea, în concordanță cu 

situația financiară, a bazei 

materiale cu mijloace moderne de 

învăţământ 

Conf. univ. dr. 

Robert Sakizlian 

Adm. Angela 

Dumitrescu 

Finanțare din 

venituri DEFS sau 

venituri UB 

septembrie 

2022 

Continuarea demersurilor 

necesare construirii  Complexului 

sportiv ”Ioan Mihăilescu” 

Prof. univ. dr. 

Alina Stoica 

Lector univ. dr. 

Costin Mihaiu 

Venituri externe decembrie 

Continuarea  procedurii de 

înființare a structurii sportive 

universitare - ”Asociația sportivă 

studențească Universitatea din 

București” (ASSUB) 

Prof. univ. dr. 

Alina Stoica 

Lector univ. dr. 

Costin Mihaiu 

Venituri proprii  mai 2022 

Stimularea participării cadrelor 

didactice la conferințe, publicare 

de articole în BDI, ISI 

Prof. univ. dr. 

Alina Stoica 

Finanțare din 

venituri UB 

decembrie 

2022 

Încurajarea participării 

studenților UB la sesiuni 

științifice organizate de DEFS 

Lector univ. dr. 

Oana Ganciu 

 mai 2022 

decembrie 

2022 

                                                           
1
 Model creat în baza Strategiei Universității din București: https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2020/11/Strategia-de-dezvoltare-a-UB.pdf 

https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2020/11/Strategia-de-dezvoltare-a-UB.pdf
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2.  Promovarea demnității colective 

prin implicarea și participarea la 

dezvoltarea excelenței academice  

(OB II) 

Implicarea cadrelor didactice în 

creșterea vizibilității 

departamentului și a UB, prin 

creșterea numărului de articole 

publicate, numărului de citări, 

indicelui Hirch 

Prof. Alina 

Stoica 

 decembrie 

2022 

Implicarea cadrelor didactice cu 

funcții superioare în îndeplinirea 

standardelor CNATDCU 

Organizarea Conferinței 

științifice internaționale: 

”Education, Sport and Health” 

cu finalizare prin publicarea 

volumului de abstracte în Editura 

Universității din București 

Colectivul 

DEFS 

 

 mai 2022 

Publicarea bianuală online a 

revistei  DEFS: ”University 

Arena - Journal of Physical 

Education, Sport and Health” în 

Editura Universității din 

București și continuarea 

eforturilor pentru includerea 

revistei în cel puțin o BDI 

 

Conf. univ. dr. 

Robert Sakizlian 

 iunie 2022 

și  

noiembrie 

2022 

3. Dezvoltarea managementului în 

departament (OB III) 

Participarea personalului DEFS la 

cursuri de formare continuă 

Lector univ. dr. 

Bogdan Gozu 

 decembrie 

2022 

Atragerea de fonduri 

extrabugetare prin valorificarea 

cercetării ştiinţifice și a bazei 

sportive 

Prof. univ. dr. 

Alina Stoica 

Conf. univ. dr. 

Robert Sakizlian 

 

 decembrie 

2022 

Diversificarea comunicării cu 

studenții UB, prin îmbunătățirea 

platformelor online de 

Lector univ. dr. 

Monica Gulap 

Lector univ. dr. 

 septembrie 

2022 
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comunicare (site, facebook, 

aplicații, formulare etc)  

Cătălin Șerban 

4. Creșterea gradului de 

internaționalizare (OB IV) 

Dezvoltarea de parteneriate cu 

universitățile din Consorțiul 

CIVIS, Consorțiul Universitaria 

și Departamentele de Educație 

fizică din centrele universitare 

din țară – proiecte, competiții 

sportive 

Prof. univ. dr. 

Alina Stoica 

Lector univ. 

Bogdan Gozu 

Lector univ. dr. 

Costin Mihaiu 

 decembrie 

2022 

 

  



 

 
4 

Anexă la Planul operațional 

 

Îndeplinirea obiectivelor din Planul operațional pe 2021 

Nr. Obiective (conform 

Planului 

operațional 2021) 

Indicatori de 

măsurare a 

performanțelor 

Activități derulate pentru 

atingerea obiectivelor 

Rezultate obținute Apreciere asupra 

atingerii obiectivelor 

(Obiectiv 

îndeplinit/parțial 

îndeplinit/neîndeplinit) 

1 Dezvoltarea, în 

concordanță cu 

situația financiară, a 

bazei materiale cu 

mijloace moderne de 

învăţământ 

 Demersuri pentru 

achiziționarea de aparatură 

necesară în predarea online în 

condițiile pandemiei de Covid 

19 

Achiziționarea de o tabletă și un 

laptop 

Îndeplinit 

2 Îmbunătățirea 

planului de măsuri 

pentru întărirea 

disciplinei 

academice 

 Înființarea bazei sportive 

nautice  

Atragerea unui număr mare de 

studenți la disciplina Activități 

sportive nautice 

Îndeplinit 

1.  

3 

Continuarea 

demersurilor 

necesare construirii  

Complexului sportiv 

”Ioan Mihăilescu” 

 Discuții cu conducerea UB 

pentru identificarea soluțiilor 

de continuare a acestor 

demersuri 

Un demers care suportă amânare din 

multe considerente, independente de 

voința noastră 

Parțial îndeplinit 
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Inițierea unor 

parteneriate sportive 

cu universitățile din 

consorțiul 

Universitaria, 

consorțiul CIVIS și 

alte universități din 

 Inițierea unui proiect Erasmus 

Sport + : EU Cross cu 

implicarea Universităților din 

CIVIS 

Discuții pe e-mail și întâlniri online 

cu dezbateri asupra propunerii 

proiectului  

Neîndeplinit pentru că nu 

au confirmat 10 

universități, așa cum era 

CE condiționa numărul 

partenerilor 
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Europa 

5 Organizarea 

Crosului 

Universității din 

București - ediția a 

XXVIII-a 

 Din cauza restricțiilor 

pandemiei de Covid 19 

competiția nu s-a putut 

organiza și desfășura 

Sistarea organizării tradiționalei 

competiții a UB 

Neîndeplinit  

6 Inițierea  procedurii 

de înființare a 

structurii sportive 

universitare - 

”Asociația sportivă 

studențească 

Universitatea din 

București” (ASSUB) 

 Consultare documentație, 

consultare cu Direcția 

Juridică 

Aprobarea CA de înființare a 

ASSUB 

Parțial îndeplinit 

7 Iniţierea unor 

proiecte de cercetare 

în acord cu 

priorităţile stabilite 

la nivelul 

departamentului 

 Obținerea unor date online 

necesare inițierii unui proiect 

de cercetare departamental 

privind nivelul de stres al 

studenților în perioada 

pandemiei 

Diseminarea rezultatelor în articole 

pregătite spre publicare  

Parțial îndeplinit 

8 Publicarea unor 

volume individuale 

sau colective la 

nivelul D.E.F.S. 

cuprinse în planul 

editorial 

 Verificarea respectării 

termenului de finalizare a 

volumelor din Planul editorial 

Finalizarea manuscrisului și 

pregătirea spre publicare 

Parțial îndeplinit 

9 Participarea la 

evenimente 

ştiinţifice în 

domeniul Științei 

Sportului și 

Educației Fizice cu 

lucrări de specialitate 

 Încurajarea cadrelor didactice 

de a participa la evenimente 

științifice organizate în țară și 

străinătate 

Participare cadrelor didactice la 

conferințe cu vizibilitate mare 

internațională 

Îndeplinit 
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10 organizarea anuală 

Conferinței 

științifice 

internaționale: 

”Education, Sport 

and Health” cu 

finalizare prin 

publicarea volumului 

de abstracte în 

Editura Universității 

din București 

 Continuarea organizării 

anuale a conferinței, în ciuda 

pandemiei 

Participarea online a cadrelor 

didactice din țară și străinătate cu 

articole în domeniu 

Îndeplinit 

11 Publicarea bianuală 

online a revistei  

DEFS: ”University 

Arena - Journal of 

Physical Education, 

Sport and Health” în 

Editura Universității 

din București și 

continuarea 

eforturilor pentru 

includerea revistei în 

cel puțin o BDI  

 Recenzia articoleleor 

prezentate în cadrul 

conferinței pentru a fi 

publicate în revista DEFS 

Publicarea unui număr al revistei în 

format electronic în Editura UB (un 

număr este în curs de redactare) 

Parțial îndeplinit  

12 Publicarea  

articolelor de 

specialitate în reviste 

cotate BDI și ISI 

 Depunerea eforturilor de 

publicare a unor articole în 

reviste recunpscute 

internațional 

Publicarea a 2 articole în revista ISI 

și articole în Proceedings ISI sau 

BDI 

Îndeplinit 

13 Aderarea cadrelor 

didactice la asociații 

științifice 

internaționale și  și 

în comitetele 

științifice ale 

 Monitorizarea cadrelor 

didactice de a se implica în 

asociații științifice sau 

comitete tiințifice 

Reprezentarea unor colegi în 

comitetele științifice ale unor 

conferințe internaționale din țară 

Parțial îndeplinit 
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conferințelor 

organizate în 

România și 

străinătate 

14 Dezbateri cu factorii 

de conducere ai UB,  

ARACIS, MEN, 

MTS privind 

importanța 

obligativității 

disciplinei Educație 

fizică la nivelul 

învățământului 

superior de neprofil 

în primii doi ani de 

studii, conform 

legislației în vigoare, 

a reglementărilor și 

recomandărilor 

ARACIS 

 Încercări ale DEFS de 

uniformizare a statutului 

Educației fizice în cadrul UB, 

prin discuții cu conducerea 

UB 

Anumite domenii de studii au în 

standarde disciplina Educație fizică 

cu caracter obligatoriu, fapt pentru 

care facultățile au luat la cunoștință 

și au făcut modificări în planurile de 

învățământ în consecință 

Parțial îndeplinit, criteriu 

bazat pe decizii la nivelul 

ARACIS sau UB 

 

15 

Atragerea de fonduri 

extrabugetare prin 

valorificarea 

cercetării ştiinţifice 

și a bazei sportive 

 Pandemia a interzis, prin 

restricțiile impuse, 

valorificarea bazei sportive 

Situația actuală ne impune 

respectarea restricțiilor, care în acest 

moment interzic folosirea bazelor 

sportive 

Neîndeplinit 

16 Redactarea şi 

punerea la dispoziţia 

studenţilor a unor 

suporturi de curs, 

ghiduri metodice şi 

materiale 

informative pentru 

sprijinirea activităţii 

 Realizarea unor filme 

metodice, adaptate la 

predarea online 

Distribuirea studenților a 

informațiilor practico-metodice sub 

formă de filme, materiale teoretice 

etc.  

Îndeplinit 
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de învăţare 

20 Optimizarea 

sistemului 

competițional prin 

organizarea  Cupei 

pe facultăţi, cu 

angrenarea 

studenților și a 

cadrelor didactice 

din facultatea 

respectivă 

 Am respectat măsurile 

impuse din cauza Pandemiei, 

fiind interzisă organizarea de 

competiții 

Situația actuală ne impune 

respectarea restricțiilor, care în acest 

moment interzic folosirea bazelor 

sportive  

Neîndeplinit 

21 Realizarea unui feed-

back permanent cu 

studenţii; 

reactualizarea site-

ului DEFS și a 

paginii oficiale de 

facebook. 

Îmbunătățirea 

platformei online de 

înscriere a 

studenților la 

disciplina Educație 

fizică 

 Am ținut cont de opiniile 

studenților cu privire la 

îmbunătățirea comunicării cu 

aceștia 

Actualizarea site-ului și paginii de 

facebook a DEFS cu informații utile 

și atractive pentru studenți. 

Conceperea de formulare online 

pentru obținerea feedback-ului în 

timp util 

Îndeplinit 


