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Facultatea de SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
Planul Operațional pentru anul 20221 

Nr. 
crt. 

Obiective plan operațional 
(și corespondența cu 
obiectivele din planul 
strategic al facultății) 

Activități/acțiuni 
 

Responsabil Resurse 
necesare 

Termen 

1.  Îmbunătățirea actului 
educațional/creșterea 
calității rezultatelor 
academice și a publicațiilor 
de profil/evaluarea 
periodică a programelor de 
studii 
 

Admiterea a 700 de studenți la licență, 
minim 500 la master si minim 25 la 
doctorat 

Întreaga echipă 
de conducere a 
FSAS 

Resurse 
interne FSAS 

Octombrie 2022 

Tipărirea unui număr de 4 volume de 
unic autor si in coordonare la edituri 
A1/A2  

Doru Buzducea, 
Darie Cristea 

Resurse 
interne FSAS 

Octombrie 2022 

Publicarea a minim 20 de studii in 
volume colective 

Smaranda 
Witec, Claudia 
Constantinescu, 
Liviu Chelcea, 
Darie Cristea  

Resurse 
interne FSAS 

Decembrie 2022 

Publicarea unui număr de 8 articole ISI (2 
zona roșie) 

Liviu Chelcea, 
Gabriel Jderu, 
Adrian Dan, 
Cosima Rughiniș 

Resurse 
interne FSAS 

Decembrie 2022 

Publicarea unui număr de 20 de articole 
in BDI-uri 

Gabriel Jderu, 
Adrian Dan 

Resurse 
interne FSAS 

Decembrie 2022 

Includerea domeniului  de doctorat in  
Asistenta sociala in cadrul Scolii 
Doctorale de Sociologie 

Doru Buzducea, 
Cosima Rughiniș 

Resurse 
interne FSAS 

Dosar depus la 
ARACIS 

2. 2 Creșterea aplicațiilor 
pentru granturi, 
organizarea de evenimente 

Aplicaţii cu minim 2 proiecte de 
cercetare noi laUEFISCDI/ CNCS  

Liviu Chelcea Resurse 
interne FSAS 

Decembrie 2022 

Participarea la minim 2 proiecte Liviu Chelcea Resurse 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 



 

 2 

internaționale, menținerea 
revistelor editate de 
facultate în BDI-urile de 
specialitate 
specialitate 
 

internationale de cercetare  interne FSAS 
Organizare Conferința Internațională de 
As. Socială (SWIC) 

Adrian Dan, 
Smaranda 
Witec, Claudia 
Constantinescu 

Resurse 
interne FSAS 

Iulie-septembrie 
2022 (în funție 
de situația 
pandemiei) 

Participarea cadrelor didactice la diverse 
webinarii/conferințe/ dezbateri 
organizare pe rețelele virtuale 

Gabriel Jderu, 
Adrian Dan 

Resurse 
interne FSAS 

Decembrie 2022 

Monitorizarea procesului de includere în 
ISI a revistei European Journal of 
Probation, editată de FSAS în colaborare 
cu Sage 
https://journals.sagepub.com/home/ejp 

Doru Buzducea, 
Liviu Chelcea, 
Ioan Durnescu 
(editor) 

Resurse 
interne FSAS 

 
Decembrie 2022 

Menținerea revistelor facultății în BDI-
urile existente precum și includerea în 
alte baze de date 

Darie Cristea Resurse 
interne FSAS 

Decembrie 2022 

Creșterea mobilităților Eramus dar și a 
celor finanțate prin CIVIS 

Paula Tufiș, 
Monica Badea 

Resurse 
interne FSAS 

Decembrie 2022 

Creșterea numărului volumelor de 
specialitate de la bibliotecă 

Doru Buzducea, 
Carmen Donciu 

Resurse 
interne FSAS 

Decembrie 
2022/colaborare 
BCU 

3. 3 Menţinerea şi dezvoltarea 
infrastructurii actuale, 
facultatea dispunând la 
momentul actual de 
suficiente spații de 
învățămând și de cercetare, 
rămânând în discuție doar 
achiziționarea periodică de 
tehnică modernă 
(videoproiectoare, 

Achiziţionarea si instalarea necesarului 
de aparatură si softuri pentru sălile și 
laboratoarele facultatii din Schitu 
Magureanu si Panduri. 

Carmen Donciu Resurse 
interne FSAS 

Decembrie 2022 
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laptopuri). 
4. 4 Dezvoltarea de relații și 

parteneriate cu angajatori, 
instituții publice, non-
guvernamentale sau 
private/creșterea 
convențiilor de colaborare  
Încheierea unor protocoale 
cu organizațiile 
profesionale care să susțină 
implicarea studenților în 
diverse activități 
Cresterea vizibilitatii si 
promovarii facultatii 
Realizarea unui workshop 
cu angajatorii privind 
relatia cu piata muncii. 
Eveniment desfasurat in 
colaborare cu Asociatia 
Alumni. 
Realizarea unor 
evenimente 
socioprofesionale cu 
partenerii institutionali 
(publici, ong-uri, privati 
 

Număr cadre didactice și cercetători 
implicați în elaborarea de politici publice 
(legi, proceduri, strategii) 5- 10 colegi 

Smaranda 
Witec, Gabriel 
Jderu, Adrian 
Dan, Doru 
Buzducea 

Resurse 
interne FSAS 

Decembrie 2022 

Activități de responsabilitate socială - 5  Darie Cristea, 
Smaranda 
Witec, Claudia 
Constantinescu 

Resurse 
interne FSAS 

Decembrie 2022 

Întâlniri cu angajatorii Darie Cristea, 
Smaranda Witec 

Resurse 
interne FSAS 

Decembrie 2022 

Imbunătățire cont de Facebook,Tweeter, 
Instagram 

Smaranda 
Witec, Gabriel 
Jderu,  Liviu 
Chelcea, Claudia 
Ghișoiu 
(membră în 
grupul de lucru) 

Resurse 
interne FSAS 

 
 
Decembrie 2022 

Organizarea de evenimente, lansari de 
carte, etc 

Smaranda 
Witec, Claudia 
Constantinescu, 
Darie Cristea 

Resurse 
interne FSAS 

Decembrie 2022 

Organizarea ceremoniei de acordare a 
DHC prof. Gail Kligman  

Liviu Chelcea Resurse 
interne FSAS 

Decembrie 2022 

Vizibilitate publică  Întreaga echipă Resurse 
interne FSAS 

Decembrie 2022 

5. 5 Creşterea calităţii 
programelor de studii (de 
licenţă, master, doctorat) 
prin perfecționarea și 

Actualizarea fiselor de disciplina la 
ambele departamente si corelarea lor cu 
standardele si piata muncii 

Gabriel Jderu, 
Adrian Dan 

Resurse 
interne FSAS 

Septembrie 
2022 

Revizuirea broşuriii facultăţii Gabriel Jderu, Resurse Martie 2022 
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dezvoltarea cadrelor 
didactice  
  

Doru Buzducea, 
PR UB 

interne FSAS 

Promovarea Facultăţii in licee - în special 
licee de elită din Bucureşti și din țară/ 
mentinerea legaturii cu profesorii de 
stiinte sociale-organizarea de 
miniconferinte pe platformele online.  

Liviu Chelcea, 
Gabriel Jderu, 
Smaranda 
Witec, Adrian 
Dan, Claudia 
Constantinescu 

Resurse 
interne FSAS 

Februarie 2022 - 
Iunie 2022 (în 
funcție de 
evoluția 
pandemiei) 

6. 6 Dezvoltarea de 
parteneriate cu institutii 
internationale 
Mentinerea sprijinului 
financiar pentru participari 
cu lucrari la conferinte 
internationale 

Imbunatatirea ofertei  de cursuri predate 
in limbi străine  

Gabriel Jderu, 
Adrian Dan 

Resurse 
interne FSAS 

Decembrie 2022 

Dezvoltarea a minim 2 parteneriate 
internationale  

Smaranda 
Witec, Liviu 
Chelcea 

Resurse 
interne FSAS 

Decembrie 2022 

Mediatizarea și implicarea în proiectele 
CIVIS 

Adrian Dan, 
Cosima 
Rughinis, 
Smaranda 
Witec, Paula 
Tufiș 

Resurse 
interne FSAS 

 
Decembrie 2022 

7. 7 Implicarea studentilor in 
activitati comune cu 
facultatea 
Implicarea studentilor in 
activitati comune cu 
facultatea 
Implicarea studentilor in 
activitati comune cu 
facultatea 
Implicarea studentilor in 
activitati comune cu 
facultatea 

Imbunatatirea sistemului de practica si 
internship al studentilor, cu accent pe 
master  

Smaranda 
Witec, Darie 
Cristea 

Resurse 
interne FSAS 

Decembrie 2022 

Includerea studentilor in Comisiile 
Consiliului 

Doru Buzducea Resurse 
interne FSAS 

Decembrie 2022 

Dezvoltarea unor proiecte comune cu 
studentii 

Claudia 
Constantinescu 

Resurse 
interne FSAS 

Decembrie 2022 

Initierea unui club de carte pentru 
studenti 

Gabriel Jderu Resurse 
interne FSAS 

Martie 2022 
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Anexă la Planul operațional 

Îndeplinirea obiectivelor din Planul operațional pe 2021 

Nr. 
crt. 

Obiective 
(conform Planului 
operațional 2021) 

 
 

Indicatori de măsurare a 
performanţelor 

Activităţi derulate pentru 
atingerea obiectivelor 

Rezultate obţinute Apreciere asupra 
atingerii obiectivelor 
(Obiectiv 
îndeplinit/parțial 
îndeplinit/neîndeplinit) 

1 Îmbunătățirea actului 
educațional/creșterea 
calității rezultatelor 
academice și a 
publicațiilor de 
profil/evaluarea 
periodică a 
programelor de studii 

 

Admiterea a 700 de studenți 
la licență, minim 500 la 
master si minim 25 la 
doctorat 

Promovare programe de studii 
pe rețelele de socializare și în 
liceele din București și din țară. 
Gestionarea optimă a procesului 
de admitere, în mod special a 
confirmărilor.  

Obiectivul a fost atins 
la licență (peste 700 
de studenți admiși în 
anul I) și la master 
(500 de studenși 
admiși). La doctorat 
au fost admiși 23 de 
doctozanzi.  

La Școala Doctorală este 
nevoie de atragerea mai 
multor doctoranzi  

Tipărirea unui număr de 4 
volume de unic autor si in 
coordonare la edituri A1/A2 

Facilitarea publicării la edituri ce 
au colecții de specialitate 
(Polirom, Tritonic, Editura UB).  
Sprijin acordat colegilor în 
procesul editorial.  

Indicator depășit  S-au publicat mai multe 
cărți decât cele 
prevăzute 

Publicarea a minim 20 de 
studii in volume colective 

Sprijin acordat colegilor Indicator depășit S-au publicat mai multe 
studii în volume 
colective decât cele 
prevăzute 

Evaluarea periodică a 
programului de licență 
resurse umane/cuprins în 
evaluarea instituțională 

ARACIS a realizat evaluarea 
periodică. Echipa de conducere 
a facultății precum și colegii care 
au lucrat la dosar au acordat 
sprijin de specialitate. 

Indicator realizat Evaluare periodică 
realizată  

Evaluarea Scolii Doctorale ARACIS a realizat evaluarea Indicator realizat Evaluare realizată  
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periodică. Echipa de conducere 
a facultății precum și colegii care 
au lucrat la dosar au acordat 
sprijin de specialitate. 

Publicarea unui număr de 8 
articole ISI (2 zona roșie) 

 Indicator realizat 
parțial  

Au fost publicate mai 
mult de 8 articole ISI dar 
1 singur în zona roșie 

Publicarea unui număr de 20 
de articole in BDI-uri 

Sprijin acordat colegilor dar și 
doctoranzilor pentru a publica în 
reviste de specialitate editate de 
către facultate sau în alte reviste 
de prestigiu național 

Indicator depășit  Au fost publicate mai 
mult de 20 de studii în 
BDI-uri  

Includerea domeniului  de 
doctorat in  Asistenta sociala 
in cadrul Scolii Doctorale de 
Sociologie 

 Indicator în curs de 
realizare 

ARACIS nu a demarat 
încă procesul de 
evaluare a noilor 
domenii doctorale 

2 Creșterea aplicațiilor 
pentru granturi, 
organizarea de 
evenimente 
internaționale, 
menținerea revistelor 
editate de facultate în 
BDI-urile de 
specialitate 

 

Aplicaţii cu minim 2 proiecte 
de cercetare noi laUEFISCDI/ 
CNCS 

Constituirea anumitor de echipe 
de cercetare în cadrul facultății 
care să aplice la competițiile 
naționale și internaționale 

Indicator realizat  4 asemenea depuneri 
de aplicații 

Participarea la minim 2 
proiecte internationale de 
cercetare 

Susținerea colegilor care au 
aplicat 

Indicator realizat Avem mai mulți colegi 
care fac parte din 
asemenea proiecte 
internaționale  

Organizare Conferința 
Europeană de Cercetare în As. 
Socială 

Conferința s-a ținut online. O 
echipă din cadrul facultății s-a 
ocupat de organizare.  

Indicator realizat Eveniment organizat 

Participarea cadrelor didactice 
la diverse 
webinarii/conferințe/ 
dezbateri organizare pe 

S-au organizat multe asemenea 
evenimente online în cadrul 
facultății 

Indicator realizat Astfel de evenimente se 
organizează mereu în 
cadrul facultății – chiar 
și în perioada 
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rețelele virtuale pandemică  
Monitorizarea procesului de 
includere în ISI a revistei 
European Journal of 
Probation, editată de FSAS în 
colaborare cu Sage 
https://journals.sagepub.com
/home/ejp 

Monitorizăm permanent acest 
proces  

Indicator în curs de 
realizare 

Procesul de includere nu 
se află sub controlul 
facultății 

Menținerea revistelor 
facultății în BDI-urile existente 
precum și includerea în alte 
baze de date 

Activitate editorială de calitate 
desfășurată de către echipele de 
redacție 

Indicator realizat Se explorează și 
posibilitatea includerii și 
în alte BDI-uri de 
prestigiu 

Creșterea mobilităților 
Eramus dar și a celor finanțate 
prin CIVIS 

Popularizarea mobilităților dar și 
a ofertei CIVIS 

Parțial îndeplinit Pandemia a afectat 
mobilitățile de acest gen  

Creșterea numărului 
volumelor de specialitate de 
la bibliotecă 

Comunicare cu angajații 
bibliotecii 

Îndeplinit   

3 Menţinerea şi 
dezvoltarea 
infrastructurii actuale, 
facultatea dispunând 
la momentul actual de 
suficiente spații de 
învățămând și de 
cercetare, rămânând 
în discuție doar 
achiziționarea 
periodică de tehnică 
modernă 
(videoproiectoare, 

Achiziţionarea si instalarea 
necesarului de aparatură si 
softuri pentru sălile și 
laboratoarele facultatii din 
Schitu Magureanu si Panduri. 

Au fost achiziționate câteva 
laptopuri pentru a le înlocui pe 
cele vechi  

Îndeplinit Rămâne de rezolvat 
dotarea laboratorului de 
informatică din Panduri. 
Necesarul de 
calculatoare este prins 
în planul de achiziții al 
UB.  
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laptopuri). 
4 Dezvoltarea de relații 

și parteneriate cu 
angajatori, instituții 
publice, non-
guvernamentale sau 
private/creșterea 
convențiilor de 
colaborare  

Încheierea unor 
protocoale cu 
organizațiile 
profesionale care să 
susțină implicarea 
studenților în diverse 
activități 

Cresterea vizibilitatii si 
promovarii facultatii 

Realizarea unui 
workshop cu 
angajatorii privind 
relatia cu piata muncii. 
Eveniment desfasurat 
in colaborare cu 
Asociatia Alumni. 

Număr cadre didactice și 
cercetători implicați în 
elaborarea de politici publice 
(legi, proceduri, strategii) 5-10 
colegi 

Suportul necesar colegilor care 
au dorit să se implice atunci 
când solicitarea a venit de la 
ministerele de resort 

Indicator îndeplinit  

Activități de responsabilitate 
socială - 5 

Mulți colegi ai facultății sunt 
implicați în asemenea activități 

Indicator îndeplinit  Prin specificul facultății, 
asemenea activități 
reprezintă o constantă a 
colegilor de la cele doua 
departamente  

Întâlniri cu angajatorii Au fost organizate multe 
asemenea întâlniri mai ales 
instituțiile în care studenții își 
desfășurau practica înainte de 
pandemie 

Indicator îndeplinit  

Imbunătățire cont de 
Facebook ,Tweeter, Instagram 

Activitatea este oarecum inertă 
pe paginile de social media în 
anumite perioade ale anului, 
revigorantă în momentele 
importante ale facultății: 
admitere, conferințe, 
evenimente, etc. 

Indicator îndeplinit  

Organizarea de evenimente, 
lansari de carte, etc 

Au fost organizate diverse 
evenimente online 

Indicator indeplinit   

Organizarea ceremoniei de 
acordare a DHC prof. Gail 
Kligman 

Profesoara Kligman are 
dificultăți de deplasare în 
această perioadă  

Indicator neîndeplinit  Se amână ceremonia de 
acordare a DHC la o 
dată ulterioară stabilită 
de comun acord. 
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Realizarea unor 
evenimente 
socioprofesionale cu 
partenerii institutionali 
(publici, ong-uri, 
privati 

Vizibilitate publică Avem colegi sociologi și asistenți 
sociali vizibili în mass-media 

Indicator indeplinit   

5 Creşterea calităţii 
programelor de studii 
(de licenţă, master, 
doctorat) prin 
perfecționarea și 
dezvoltarea cadrelor 
didactice  

  

Actualizarea fiselor de 
disciplina la ambele 
departamente si corelarea lor 
cu standardele si piata muncii 

Anual se realizează o revizuire a 
acestora de către fiecare 
profesor în parte.  

Indicator indeplinit   

Revizuirea broşurii facultăţii Anual revizuim broșura realizată 
de către PR-ul UB.  

Indicator îndeplinit   

Promovarea Facultăţii in 
minim 20 de licee - în special 
licee de elită din Bucureşti și 
din țară/ mentinerea legaturii 
cu profesorii de stiinte 
sociale-organizarea de 
miniconferinte pe platformele 
online. 

S-au realizat câteva astfel de 
activități de promovare online în 
licee din București și din țară. 

Indicator parțial 
îndeplinit  

În funcție de evoluția 
pandemiei vom 
reanaliza acest gen de 
activități de promovare  

6 Dezvoltarea de 
parteneriate cu 
institutii internationale 

Mentinerea sprijinului 
financiar pentru 
participari cu lucrari la 
conferinte 
internationale 

Imbunatatirea ofertei  de 
cursuri predate in limbi 
straine 

Pe lângă secția de sociologie în 
limba engleză, în fiecare an sunt 
propuse cursuri opționale în lb 
engleză  

Indicator îndeplinit   

Mediatizarea și implicarea în 
proiectele CIVIS 

Activități de informare în 
facultate, crearea unei secțiuni 
speciale pe site-ul facultății 
pentru activitățile CIVIS  

Indicator îndeplinit   

7 Implicarea studentilor Imbunatatirea sistemului de Întâlniri cu angajatorii și cu Indicator îndeplinit   
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in activitati comune cu 
facultatea 

 

practica si internship al 
studentilor, cu accent pe 
master 

instituțiile unde studenții își 
desfășoară practica  

Includerea studentilor in 
Comisiile Consiliului 

Revizuirea acestor comisii Indicator îndeplinit  Anual se revizuim 
prezenta studenților in 
aceste comisii, in funcție 
de rezultatul alegerilor  

Dezvoltarea unor proiecte 
comune cu studentii 

Sprijinirea studenților în 
derularea proiectelor Asociației  

Indicator îndeplinit  

Initierea unui club de carte 
pentru studenti 

Realizarea acestuia prin 
implicarea colegilor de 
facultate. Chiar au fost 
organizate primele intalniri.  

Indicator îndeplinit   

 

Notă (explicația sintetică a gradului de îndeplinire a obiectivelor):  

 


