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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. Adaptarea permanentă a 

conținuturilor cursurilor 

practico-metodice și a 

lecțiilor practice în 

concordanță cu evoluția  în 

domeniu  

Comunicări și consultări 

cu cadrele didactice 

Director Prof. univ. dr. 

Alina-Mihaela  Stoica 

Lector univ. dr. 

Bogdan Gozu 

Cadrele 

didactice 

DEFS 

31.12.2023 

2. Finalizarea procesului de 

evaluare a cadrelor didactice 

și elaborarea Raportului 

sintetic privind calitatea 

activității didactice 

Activități privind 

monitorizarea evaluărilor 

studenților, colegiale, 

autoevaluărilor și evaluării 

de către management 

Director Prof. univ. dr. 

Alina-Mihaela  Stoica 

 

CEACD 

DEFS 

31.07.2023 

3. Dezvoltarea bazei materiale 

cu mijloace noi de 

învăţământ 

Achiziționarea în 

permanență de aparatură 

de specialitate, necesară 

unui proces didactic 

eficient 

Conf. univ. dr. Robert 

Sakizlian 

Adm. Angela 

Dumitrescu 

Finanțare din 

venituri DEFS 

sau venituri 

UB 

31.12.2023 

4. Dezvoltarea infrastructurii 

bazei sportive  

Renovarea și/sau 

consolidarea sălilor și 

terenurilor de sport 

existente. Continuarea 

demersurilor necesare 

construirii  Complexului 

sportiv ”Ioan Mihăilescu”  

Director Prof. univ. dr. 

Alina-Mihaela  Stoica 

Conf. univ. dr. Robert 

Sakizlian 

Adm. Angela 

Dumitrescu 

Finanțare din 

venituri UB 

31.12.2023 

5. Dezvoltarea sportului 

universitar –  Continuarea  

procedurii de înființare a 

structurii sportive 

universitare - ”Asociația 

sportivă studențească 

Universitatea din București” 

(ASSUB) 

Întocmirea statutului și 

Regulamentului ASSUB și 

depunerea documentației 

pentru obținerea avizului 

Director Prof. univ. dr. 

Alina-Mihaela  Stoica 

Lector univ. dr. 

Costinel Mihaiu 

Direcția 

juridică a UB 

Venituri 

proprii și UB 

31.05.2023 

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


 
 Creșterea vizibilității și a prestigiului DEFS și al UB prin:  

6. Creșterea vizibilității ofertei 

DEFS în facultăți  

Diversificarea comunicării 

cu studenții UB, prin 

îmbunătățirea platformelor 

online de comunicare (site, 

facebook, aplicații, 

formulare etc)  

Lector univ. dr. 

Monica Gulap 

Lector univ. dr. 

Cătălin Șerban 

Sprijin din 

partea 

Direcțiilor IT și 

PR ale UB 

31.12.2023 

7. Stimularea și sprijinirea  

participării studenților UB 

cu articole la sesiuni 

științifice organizate de 

DEFS 

Asigurarea suportului 

logistic, organizațional, 

pedagogic 

Lector univ. dr. Florin 

Lițoi 

Colectivul 

DEFS 

 

31.05.2023 

8. Stimularea și sprijinirea 

studenților  UB în 

organizarea de competiții 

sportive – UNIFEST, 

ASUBFEST etc. 

Asigurarea suportului 

logistic, organizațional, de 

arbitraj 

Lector univ. dr. 

Costinel Mihaiu 

Colectivul 

DEFS 

30.06.2023 

9. Organizarea competițiilor 

universitare interne: 

Campionatul Bobocilor, 

Cupa Universității – pe 

discipline sportive 

Asigurarea suportului 

logistic, organizațional, de 

arbitraj, selecția studenților  

Lector univ. dr. 

Costinel Mihaiu 

Colectivul 

DEFS 

Venituri DEFS 

31.05.2023 

10. Organizarea Crosului 

Universității din București 

Asigurarea suportului 

logistic, organizațional, de 

arbitraj 

Director Prof. univ. dr. 

Alina-Mihaela  Stoica 

Lector univ. dr. 

Costinel Mihaiu 

Colectivul 

DEFS 

Venituri UB 

și/sau parteneri 

31.05.2023 

11. Coordonarea echipelor 

reprezentative ale UB  în 

competiții sportive interne, 

municipale, naționale:  

Selecția studenților, 

pregătirea și însoțirea 

acestora în competițiții 

Director Prof. univ. dr. 

Alina-Mihaela  Stoica 

Lector univ. dr. 

Costinel Mihaiu 

 

Colectivul 

DEFS 

Venituri UB 

pentru 

deplasare, 

cazare, hrană, 

taxă participare 

30.06.2023 

12. Coordonarea echipelor 

reprezentative ale UB  în 

competiții sportive 

internaționale 

Selecția studenților, 

pregătirea și însoțirea 

acestora în competiții, în 

special în Consorțiul 

CIVIS, Consorțiul 

Universitaria, alte 

consorții, universități 

Director Prof. univ. dr. 

Alina-Mihaela  Stoica 

Lector univ. dr. 

Costinel Mihaiu 

Colectivul 

DEFS 

Venituri UB 

pentru 

deplasare, 

cazare, hrană, 

taxă participare 

31.12.2023 

13. Coordonarea echipei de 

studenți ai Facultății de 

Selecția studenților, 

pregătirea și însoțirea 

Prof. univ. dr. Daniela Profesori 

coordonatori 

30.04.2023 



 
Drept pentru participarea la 

Hexagonul Facultăților de 

Drept 

acestora în competiția 

națională 

Aducovschi pe discipline 

sportive din 

cadrul DEFS  

Sprijin 

financiar din 

partea 

Facultății de 

Drept 

14. Încurajarea implicării 

cadrelor didactice în 

creșterea vizibilității 

academice 

Stimularea participării 

cadrelor didactice la 

conferințe internaționale, 

publicare de articole în 

BDI, ISI 

Director Prof. univ. dr.  

Alina-Mihaela Stoica 

Colectivul 

DEFS 

Finanțare din 

venituri UB 

31.12.2023 

15. Organizarea și participarea 

la Conferința internațională: 

”Education, Sport and 

Health” 

Menținerea caracterului 

internațional al conferinței 

cu participarea 

specialiștilor străini și 

participarea cadrelor 

didactice DEFS cu articole 

în domeniu 

Lector univ. dr. Florin 

Lițoi 

Colectivul 

DEFS 

Finanțare  din 

venituri DEFS 

31.03.2023 

16. Publicarea bianuală 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 articolelor și 

publicarea acestora în 

revista online  

Demersuri pentru creșterea 

vizibilității revistei pe plan 

internațional 

Lector univ. dr. Florin 

Lițoi 

Cadrele 

didactice 

responsabile 

din DEFS  

Sprijin din 

partea Editurii 

UB și a 

Prorectorului 

Prof. univ. dr. 

Carmen 

Chifiriuc 

31.12.2023 

17. Dezvoltarea 

managementului în 

departament 

Participarea personalului 

DEFS la cursuri de 

formare continuă 

Lector univ. dr. 

Bogdan Gozu 

Nu sunt 

necesare 

resurse 

suplimentare 

31.12.2023 

Creșterea vizibilității 

DEFS pe pagina de 

facebook DEFS UB : 
https://ro-

ro.facebook.com/DEFS.UB

/  și pe site-ul oficial 

https://unibuc.ro/studii/fac

ultati/departamentul-de-

Director Prof. univ. dr.  

Alina-Mihaela Stoica  

Lector univ. dr. 

Monica Gulap 

Cadrele 

didactice 

responsabile 

din DEFS 

Sprijin din 

partea Direcției 

PR UB 

31.12.2023 

https://ro-ro.facebook.com/DEFS.UB/
https://ro-ro.facebook.com/DEFS.UB/
https://ro-ro.facebook.com/DEFS.UB/
https://unibuc.ro/studii/facultati/departamentul-de-educatie-fizica-si-sport/
https://unibuc.ro/studii/facultati/departamentul-de-educatie-fizica-si-sport/


 
educatie-fizica-si-sport/ 

Atragerea de fonduri 

extrabugetare prin 

valorificarea bazei sportive 

Director Prof. univ. dr.  

Alina-Mihaela Stoica  

Conf. univ. dr. Robert 

Sakizlian 

Sprijin din 

partea Direcției 

Patrimoniului 

imobiliar UB 

31.12.2023 

18. Creșterea gradului de 

internaționalizare  

Dezvoltarea de parteneriate 

cu universitățile din 

Consorțiul CIVIS: 

continuarea participării la 

implementarea proiectului 

Erasmus + Sport inițiat de 

National and Kapodistrian 

Univerity of Athens: 

”PANATHLON SPORT 

CIVIS GAMES 2024” 

Director Prof. univ. dr.  

Alina-Mihaela Stoica  

Lector univ. Bogdan 

Gozu 

Lector univ. dr. Florin 

Lițoi 

 

Colectivul 

DEFS 

Sprijin din 

partea Biroului 

ERASMUS și 

PR ale UB 

31.12.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexă la Planul operațional 

 

Îndeplinirea obiectivelor din Planul operațional pe 2022 

Nr. 

crt

. 

Obiective 

(conform 

Planului 

operațional 2022) 

 

 

Indicatori de 

măsurare a 

performanţelor 

Activităţi derulate pentru 

atingerea obiectivelor 

Rezultate obţinute Apreciere asupra 

atingerii 

obiectivelor 

(Obiectiv 

îndeplinit/parțial 

îndeplinit/neîndepli

nit) 

1. Dezvoltarea, în 

concordanță cu 

situația financiară, 

a bazei materiale 

cu mijloace 

moderne de 

învăţământ 

 Din cauza pandemiei, 

procesul didactic a avut loc 

în mod online, ceea ce a 

condus amânarea 

achiziționării de 

echipamente sportive; s-a 

achiziționat un calculator 

necesar pentru 

eficientizarea activității de 

secretariat 

Procesul didactic s-a 

desfășurat în condiții grele, 

în sistem online și hibrid, 

cu utilizarea aparaturii 

electronice ale DEFS și 

cele personale ale cadrelor 

didactice 

Parțial îndeplinit 

2. Continuarea 

demersurilor 

necesare 

construirii  

Complexului 

sportiv ”Ioan 

Mihăilescu” 

 Discuții cu Conducerea 

UB și cu Direcțiile 

universității 

Se amână derularea 

procedurilor din partea 

UB, din motrive obiective 

Neîndeplinit 

3. Continuarea  

procedurii de 

înființare a 

structurii sportive 

universitare - 

”Asociația 

sportivă 

studențească 

Universitatea din 

București” 

(ASSUB) 

 Discuții și lucru pe 

marginea statutului 

ASSUB cu Diecția 

Juridică 

Sunt încă în lucru 

regulamentele Asociației 

sportive  

Parțial îndeplinit 

4. Stimularea 

participării 

cadrelor didactice 

la conferințe, 

publicare de 

articole în BDI, 

ISI 

 Discuții cu colegii, 

transmiterea invitațiilor la 

conferințe, ale revistelor 

internaționale etc. 

Au fost publicate 1 articol 

în MPDI (FI 3,390), 1 

articol cu proceedings ISI, 

3 articole în BDI, 14 

articole în conferințe 

internaționale 

Îndeplinit  

5. Încurajarea 

participării 

studenților UB la 

 Invitarea studenților de a 

participa la Lectoratul 

”Pledoarie pentru sport”  

La Lectorat au participat cu 

lucrări de specialitate 171 

de studenți din UB 

Îndeplinit 



 
sesiuni științifice 

organizate de 

DEFS 

organizat online de DEFS  

în data de 5 mai 2022  

6. Implicarea 

cadrelor didactice 

cu funcții 

superioare în 

îndeplinirea 

standardelor 

CNATDCU 

 Verificarea și prezentarea 

eventualelor modificări ale 

standardelor în domeniu, 

încurajarea preocupării 

pentru îndeplinirea 

criteriilor 

Activitatea de predare în 

sistem online și hibrid a 

fost prioritară, bazată pe 

schimbarea metodelor de 

predare, care au necesitat 

timp suplimentar de 

pregătire, în detrimentul 

unei activități susținute de 

cercetare 

Parțial îndeplinit 

7. Organizarea 

Conferinței 

științifice 

internaționale: 

”Education, Sport 

and Health”. 

Publicarea 

bianuală online a 

revistei  DEFS: 

”University Arena 

- Journal of 

Physical 

Education, Sport 

and Health” în 

Editura 

Universității din 

București 

 Implicarea DEFS în 

organizarea Conferinței 

internaționale, cu o 

componență a Comitetului 

științific de cel puțin 25% 

profesori din străinătate;  

 

Implicare în recenzia 

articolelor, menținerea 

legăturii permanente cu 

autorii lucrărilor pentru 

modificările cerute de 

recenzori; legătură 

permanentă cu editorii 

Editurii Universității din 

București 

 

Conferința s-a desfășurat în 

sistem virtual, în data de 

27 mai 2022, cu 

participarea a 48 de 

studenți și profesori din 

țară și străinătate 

 

 

 

Activități specifice legate 

de procedura de publicare a 

Revistei online, cu 

sprijinul  Editurii UB 

Îndeplinit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parțial îndeplinit 

8. Participarea 

personalului 

DEFS la cursuri 

de formare 

continuă 

 Încurajarea participării 

personalului didactic și 

nedidactic la cursuri 

organizate în UB sau de 

alte intituții, în scopul 

dezvoltării profesionale 

Participarea cadrelor 

didactice la 8 cursuri de 

formare continuă, 

organizate de UB și de alte 

instituții 

Îndeplinit 

9. Atragerea de 

fonduri 

extrabugetare prin 

valorificarea 

cercetării 

ştiinţifice și a 

bazei sportive 

 Continuarea închirierii 

bazelor sportive de la 

Facultatea de Măgurele și 

Facultatea de Drept 

În urma închirierii bazelor 

sportive, fondul 

extrabugetar al DEFS a 

fost de aprox. 90.000 lei 

Îndeplinit 

10. Diversificarea 

comunicării cu 

studenții UB, prin 

îmbunătățirea 

platformelor 

online de 

comunicare (site, 

facebook, 

aplicații, 

formulare etc) 

 S-au dezvoltat platformele 

online de comunicare cu 

studenții UB înscriși la 

educație fizică, pentru 

buna desfășurare a 

procesului didactic în 

sistem online și hibrid, 

respectiv pagina oficială de 

Facebook a DEFS: 
https://ro-

Comunicarea și 

desfășurarea procesului 

didactic au avut loc în 

condiții optime; 

Toate detaliile legate de 

fișele de disciplină, orare, 

săli și terenuri de sport, 

profesori, au fost puse la 

dispoziția studenților la 

începutul anului 

Îndeplinit 

https://ro-ro.facebook.com/DEFS.UB/


 
ro.facebook.com/DEFS.U

B/; site-ul DEFS: 
https://unibuc.ro/studii/fac

ultati/departamentul-de-

educatie-fizica-si-sport/;  

aplicațiile Google Meet, 

Drive, Google Forms, 

adresele de email;  

platforma online de 

înscriere: 

http://inscriere.defs.unibuc.

ro;    

universitar, pe lângă 

întâlnirile acestora cu 

profesorii din DEFS în 

facultăți pentru a primi 

toate informațiile necesare 

legate de disciplina EFS 

11. Dezvoltarea de 

parteneriate cu 

universitățile din 

Consorțiul CIVIS, 

Consorțiul 

Universitaria și 

Departamentele 

de Educație fizică 

din centrele 

universitare din 

țară – proiecte, 

competiții 

sportive 

 Implicarea DEFS în 

parteneriate în Consoțiul 

CIVIS în sfera activităților 

sportive 

1. Implicarea DEFS în 

organizarea și participare 

echipei UB la Panathlon – 

competiție găzduită de 

National and Kapodistrian 

Univerity of Athens, 20-22 

mai 2022; 

2. Participări online cu 

universitățile din CIVIS cu 

activități de lucru pentru 

întocmirea unui proiect 

Erasmus + Sport inițiat de 

National and Kapodistrian 

Univerity of Athens: 

”PANATHLON SPORT 

CIVIS GAMES 2024”, 

mai-iunie 2022; depunere 

proiect la CE martie 2023; 

3. Participări online cu 

universitățile din CIVIS 

pentru implementarea 

proiectului ”BIP for 

Physical Activity”, inițiat 

de National and 

Kapodistrian Univerity of 

Athens, mai 2022 

4. Implicarea, ca partener 

în proiectarea și depunerea 

proiectului Erasmus 

+Sport, inițiat de 

Associazioni Sportive e 

Sociali Italiane, în 

parteneriat cu Câmara 

Municipal Paredes 

Portugalia: XYZ for Sport – 

Family and Life Relay la 

Comisia Europeană, martie 

2022 și octombrie 2022 

Îndeplinit 

 

 

 

 

 

 

Îndeplinit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Îndeplinit 

 

https://unibuc.ro/studii/facultati/departamentul-de-educatie-fizica-si-sport/
https://unibuc.ro/studii/facultati/departamentul-de-educatie-fizica-si-sport/
https://unibuc.ro/studii/facultati/departamentul-de-educatie-fizica-si-sport/
http://inscriere.defs.unibuc.ro/
http://inscriere.defs.unibuc.ro/

