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Departamentul Cluj-Napoca 
 

 

Nr. 

crt. 

Dome-

niu 

Obiectiv Acţiuni  

preconizate pt. îndeplinirea 

obiectivului 

Cuantifi- 

care 

obiectiv 

Costuri 

estimate 

mii lei 

Sursă 

finanţare 

Respon-

sabil  

Termen 

I 

În
v
ă
ţă

m
â
n

t 

Continuarea procesului de 

trecerea de la învăţarea 

pasivă la cea participativă  

Elaborarea unei metodologii de evaluare  

continuă a studenţilor. 

50%  Buget şi 

extra 

buget 

Lect.dr.S.

Marţian, 

lect. dr. 

F.R. 

Bozântan 

decembrie 

2012 

Continuarea adaptării 

curriculei la standardele 

europene şi cerinţele 

procesului Bologna, 

precum şi la cerinţele 

pireţei de muncă 

- corelarea programelor de studiu 

- evaluarea (internă şi externă) şi 

restructurarea specializărilor 

existente 

- introducerea unor noi 

specializări la nivel licenţă 

Programe 

de studii 

Noi 

specializă

ri nivel 

licenţă 

 Buget şi 

extra 

buget 

Cadrele 

departame

ntului 

Mai 2012 

Înfiinţarea unei 

specializări de  învăţământ 

postuniversitar pentru 

preoţi şi cateheţi - 3 ani 

- elaborarea dosarului de acreditare 

- demersuri pentru acreditarea 

specializării 

- elaborarea ariei curriculare 

100%  buget Cadrele 

departame

ntului 

ianuarie –  

aprilie 

2012 

Atragerea unui număr cât 

mai mare de studenţi la 

toate nivelurile de studiu 

- continuarea activităţii de prezentare 

a programelor de studiu ale facultăţii 

  Extra 

buget 

Cadrele 

departame

ntului 

Iulie 2012 

Extinderea utilizării 

metodelor moderne I.T. în 

procesul de predare – 

învăţare 

- continuarea dotării sălilor de curs cu 

aparatură performantă  

Destktop 

Proiec-

toare 

digitale 

10.000 

RON 

Buget 

Extra 

buget 

Pr. Marius 

Furtună 

Februarie 

2012 



Modernizarea formelor de 

evaluare a cunoştinţelor 

studenţilor la toate 

disciplinele 

- evaluarea continuă a cunoştinţelor 

studenţiilor la seminarii 

- adaptarea unor metode alternative de 

evaluare şi testare 

- evaluarea lucrărilor studenţilor de 

mai multe cadre didactice 

La toate 

cursurile 

  Titulari 

cursuri 

permanent 

Corelarea învăţământului 

nivel licenţă cu nivel 

master 

Elaborarea unor planuri de învăţământ 

adaptate la noile forme de masterat 

80 %  - Lect.dr. 

F.R. 

Bozântan 

mai 

2012 

II 

C
er

ce
ta

re
 

Îmbunătăţirea prestaţiei 

ştiinţifice 

Publicarea tezelor de doctorat a 3 dintre 

membrii departamentului 

100% 8.000 

RON 

Fonduri 

externe 

 lect. 

dr.F.R. 

Bozântan, 

lect. dr.M. 

Furtună, 

lect.dr.C. 

Săplăcan 

iulie  

2013 

Îmbunătăţirea şi 

implicarea rezultatelor 

proiectelor de cercetare 

ale facultăţii în procesul 

de învăţământ. 

Publicarea de cărţi, articole şi cursuri 

pentru studenti  

 

100% 10.000 

RON 

extrabu- 

getar 

Toate 

cadrele 

departame

ntului 

decembrie 

2012 

Stabilirea clară a 

domeniilor de cercetare în 

cadrul UBB 

Cristalizarea domeniilor de cercetare ale 

facultăţii 

  

75%  buget şi 

extrabu- 

getar 

lect. dr. 

F.R. 

Bozântan, 

lect.dr. D. 

Ruscu 

iulie  

2012 

Perfecţionarea politicii de 

cercetare a 

departamentului 

Stabilirea clară a domeniilor de 

cercetare 

Relaţionarea direcţiilor de cercetare din 

departament cu cele ale UBB  

   lect. dr. 

F.R. 

Bozântan, 

lect.dr. D. 

Ruscu 

Iunie 2012 

Achiziţionarea de 

aparatură necesară 

procesului de cercetare şi 

celui de învăţământ. 

Finalizarea dotării bibliotecii şi a unor 

săli de cursuri cu cele necesare pentru 

utilizarea acestora 

50% 10.000 

RON 

extrabu- 

getar 

Lect.dr. S. 

Marţian,  

lect. M.G. 

Furtună 

decembrie 

2012 



Cooperări cu alte 

universităţi şi instituţii din 

ţară şi străinătate 

Semnarea acordului final de colaborare 

(didactică şi de cercetare) cu 

Universitatea Catolică Ucraineană din 

L'viv. 

Definitivarea proiectului de colaborare 

cu  Institutul Catolic din Paris, în cadrul 

programului ERASMUS.  

Semnarea acordului de cooperare cu 

Universitatea Pontificală Urbaniana 

(Vatican) 

100% 2000 

RON 

extrabu-

getar 

lect. dr. D. 

Ruscu, 

lect. dr. C. 

Săplăcan,  

lect. 

M.Furtună 

iulie 

 2012 

Mediatizarea activităţii de  

cercetare 

Asigurarea accesului la informaţiile 

principale prin publicare şi afişare pe 

pagina web. 

100%  buget şi 

extra- 

bugetar 

lect. dr.S. 

Marţian, 

lect. dr. C. 

Săplăcan 

decembrie 

2012 

Organizarea unei sesiuni 

de comunicări ştiinţifice 

cu participare 

internaţională 

- Familia în viaţa Bisericii 100% 10.000 

RON 

extrabu-

getar 

Conf.dr. 

A.Tat, 

Lect.d.S. 

Zetea 

noimbrie 

2012 

Organizarea unei sesiuni 

de comunicări ştiinţifice 

pentru studenţi la nivelul 

facultăţii 

- Credinţa şi teologia astăzi 100% 1000 

RON 

extrabu- 

getar 

Conf.dr. 

A.Tat 

mai 2013 

III 

S
tu

d
en

ţi
 

Îmbunătăţirea serviciilor 

oferite studenţilor 

Asistenţă spirituală. 

Consiliere personală în probleme 

religioase. 

Asigurarea accesului la laboratorul 

informatic şi la internet. 

 

100%   lect. dr. 

F.R. 

Bozântan, 

lect. dr. S. 

Zetea 

lector dr. 

M.Furtună 

decembrie

2012 

Creşterea rolului 

studenţilor în viaţa 

departamentului 

Implicarea reprezentanţilor studenţilor 

în deciziile şi analizele ce privesc 

activitatea didactică 

   lect. dr. 

F.R. 

Bozântan 

permanent 



Creşterea mobilităţilor 

studenţilor 

Continuarea colaborării, cu 

Universitatea Catolică Ucraineană din 

L'viv, cu Institutul de Studiu al 

Creştinismului Răsăritean de la 

Nijmegen (Olanda), şi cu Institutul 

Lumen Vitae de la Universitatea din 

Louvain (Belgia) 

85 % 2000 

RON 

extrabu-

getar 

lect. dr. C. 

Săplăcan, 

conf. dr. 

A. Tat  

lect.dr. 

S.Marţian 

octombrie

2012 

V 

R
el

a
ţi

i 
in

te
rn

a
ţi

o
n

a
le

 

Eficientizarea strategiei 

privind cooperările 

externe 

Promovarea imaginii facultăţii şi pe plan 

extern prin broşuri şi postere 

 4000 

RON 

Extra 

Bugetar 

Centrul 

media 

UBB 

lect. dr. C. 

Săplăcan 

Martie 

2013 

Stabilirea în continuare 

dse parteneriate cu 

facultăţi şi universităţi din 

străinătate 

 

Promovarea şi dezvoltarea studiilor în 

străinătate şi a programelor de cooperare 

internaţională 

  Extra 

buget 

lect. dr. C. 

Săplăcan, 

conf. dr. 

A. Tat  

lect.dr. 

S.Marţian 

Iulie 2013 

VI 

U
n

iv
er

si
ta

te
 ş

i 
so

ci
et

a
te

 Mediatizarea ofertei de 

studii a departamentului 

Participarea la diferitele evenimente de 

mediatizare a departamentului şi 

facultăţii 

Distribuirea de broşuri şi postere în 

parohiile din întreaga Biserică 

 8000 

RON 

Extra 

buget 

Toate 

cadrele 

departa-

mentului 

Iunie 2013 

Creşterea impactului 

serviciilor oferite de 

department în societate şi 

extinderea serviciilor către 

comunităţi 

Dezvoltarea parteneriatului cu 

comunităţi la nivel local, naţional şi 

eclezial, prin activităţi de formare 

continuă 

  Extra 

buget 

lect. dr. 

F.R. 

Bozântan 

permanent 

 

 
 

 

 

 



VII 

M
a
n

a
g
em

en
t 

şi
 R

es
u

rs
e 

u
m

a
n

e 

Elaborarea unei politici de 

personal care să ţină cont 

de direcţiile 

europene/mondiale în 

domeniu 

Specializarea cadrelor didactice titulare 

în instituţii de profil din Europa. 

50 % 2000 

RON 

buget şi 

extrabu-

getar 

Lect.dr. 

S.Marţian 

Lect.dr.S. 

Zetea 

decembrie 

2012 

Continuarea 

implementării sistemului 

de evaluare a activităţii 

academice 

Stabilirea componentelor activităţii 

academice 

Aplicarea criteriilor şi strategiilor de 

evaluare 

Sondarea opiniilor studenţilor cu privire 

la activitatea de predare 

   lect. dr. 

F.R. 

Bozântan 

Iunie 2013 

Implementarea 

managementului strategic 

Elaborarea, implementarea  şi evaluarea 

planurilor operaţionale anuale 

    Februarie 

2013 

Intensificarea comunicării 

între departamentele 

facultăţii 

Eficientizarea circuitului informaţional 

între persoanele academice, 

administraţie şi studenţi 

   Cadrele 

departame

ntului  

Secretariat 

 

permanent 

Perfecţionarea 

personalului 

departamentului 

 

- evaluarea activităţii academice a 

cadrelor didactice 

- evaluarea personalului administrativ 

100%  buget lect. dr. 

F.R. 

Bozântan 

noiembrie 

2012 

Management 

administrativ 

Utilizarea programului informatizat de 

evidenţă studenţi, foi matricole, 

cataloage, etc., la nivelul 

departamentului 

   Secretariat  permanent 



VIII 

In
fo

rm
a
ţi

a
 ş

i 
co

m
u

n
ic

a
re

a
 Promovarea imaginii 

interne şi externe 

Actualizarea paginii web (cu variante în 

limba engleză şi italiană) şi a 

materialelor de prezentare a facultăţii şi 

a departamentului (în limba română şi 

engleză) Elaborarea de pliante şi afişe 

100% 2000 

RON 

buget şi 

extrabu- 

getar 

lect. dr. C. 

Săplăcan, 

lect. dr. A. 

Tat 

octombrie 

2012 

Îmbunătăţirea 

infrastructurii reţelelor de 

comunicaţii şi acces la 

internet  

Dotarea cu licenţă a calculatoarelor 

pentru consultarea on-line a cărţilor şi 

revistelor disponibile în ţară şi 

străinătate 

Abona-

mente 

 Extra-

bugetar 

Toate 

cadrele 

departa-

mentului 

Ianuarie 

2013 

IX 

B
u

g
et

u
l Bugetul va fi anexat.       

X 

In
fr

a
- 

st
ru

ct
u

ra
  Recuperarea unor spaţii de învăţămînt în 

clădirea Academiei Teologice Greco-

Catolice din Cluj (actualul sediu al 

Academiei de Muzică) 

25%   decan, 

cancelar, 

directorul 

departa- 

mentului 

decembrie 

2012 

XI 

B
ib

li
o
te

ci
 

Îmbogăţirea colecţiei de 

carte 

- achiziţionarea de publicaţii recente 

- prelucrarea fondurilor provenite din 

donaţiile fundaţiei Communicantes 

(Olanda; 8.000 volume) şi a 

comunităţii iezuite din Varese 

(Italia, 10.000 volume) 

100% donaţie   BCU 

„Lucian 

Blaga“, 

lect. dr. S. 

Marţian  

decembrie 

2012 

Modernizarea accesului la 

informaţie 

Asigurarea accesului cititorilor la 

programele de consultare informatizată 

a fondurilor de carte. Definitivarea 

reorganizării bibliotecii pe criterii 

tematice  

75%    BCU 

„Lucian 

Blaga“, 

lect. dr. S. 

Marţian 

octombrie 

2012 

 

             Director de departament, 

           lect. dr. Florin Remus BOZÂNTAN 

 

 
 



Departamentul Oradea 
 

 

Nr. 

crt. 
Domeniu Obiectiv 

Acţiuni preconizate pt. îndeplinirea 

obiectivului 
Cuantificarea 

obiectivului 
Costuri 

estimate 
Sursa de 

finanţare 
Responsabil Termen 

1. 

ÎN
V

Ă
Ţ

Ă
M

Â
N

T
 

Îmbunătăţirea procesului 

didactic 

- dezbaterea programelor analitice în 

şedinţe de catedre în vederea posibilelor 

corelări tematice şi bibliografice între 
specializări; 

3 şedinţe - - 
lect. dr.  

Horea Pop 
dec. 

Asigurarea ritmicităţii 

apariţiei revistei 

Departamentului  

 - 3.000 extrabgetar 
lect. dr. Horea 

Pop 
dec. 

Evidenţierea domeniilor 

de cercetare în cadrul 

UBB 

- continuarea cercetării în direcţia  

Istoriei Bisericii Române Unite; 

- fundamente religioase ale identităţii 

europene 

1articol tematic / 

titular 
- - Toţi titularii decembrie 

Cooperări cu alte 

universităţi şi instituţii din 

ţară şi străinătate 

Invitarea unor profesori pentru 

susţinerea unor conferinţe sau cursuri 

semestriale la ciclul master 

3 conferinţe/cursuri 

masterale 
5000 lei extrabuget 

Decan 

dir. 

departament 

noiembrie 

Traducerea, tipărirea şi lansarea de cărţi, 

cu invitarea autorului 
1 carte 4.000 lei extrabuget 

lect. Ionuţ 

Popescu 

mai 

 

Prospectarea unor potenţiale schimburi 

de publicaţii cu alte instituţii de 

învăţământ/cercetare 

4 instituţii - - 
lect.dr. Ovidiu 

Pop 
decembrie 

Sesiune de comunicări ştiinţifice a 

studenţilor 
1 sesiune 4.000 lei extrabuget 

dir. Dep. 

preşedinte 

ASCTO 

martie 

3. 

S
T

U
D

E
N

Ţ
II

 

Îmbunătăţirea serviciilor 

oferite studenţilor 

Organizarea a 2 perioade (a min. 3 zile) 

de reculegere spirituală. 

2 perioade de 

reculegere 
4.000 

Episcopia de 

Oradea 
Decan 

1) aprilie 

2) decembrie 

Dezvoltarea sistemului tutorial 2 întâlniri / lună. - - 
director  Dep. 

 
permanent 

M
A

N
A

G
E

M
E

N
T

 

Ş
I 

R
E

S
U

S
E

 Perfecţionarea sistemului 

de salarizare diferenţiată a 

personalului Departam. 

Evaluarea activităţii didactice conform 

metodologiilor în vigoare 
- - - 

drector 

departament 
noiembrie 



5. 

IN
F

O
R

M
A

Ţ
IA

 

Ş
I 

C
O

M
U

N
IC

A
R

E
A

 

Promovarea imaginii 

Departamentului şi a 
Facultăţii 

 

Mediatizarea ofertei educaţionale în 

presa din zonă (Bihor, Sălaj, Arad); 
- - - 

lect. dr. I. 

Popescu 
iunie 

Întâlniri şi dezbateri tematice deschise 

publicului  (Theo-Café) 
6 întâlniri 500 extrabugetar 

pr. lect.dr. A. 

Buzalic 

lect. dr. I. 

Popescu 

mar., apr., 

mai., iun., 

nov., dec. 

6. 

B
U

G
E

T
U

L
 

mentinerea sustenabilităţii 

financiare 

Creşetrea fondurilor extrabugetare 

creşterea cifrei de şcolarizare 

1 proiect finanţat din 

surse extrabugetare 
- - 

Director 

Departament 
Decembrie 

7. 

IN
F

R
A

- 
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

Căminul studenţesc 

 

continuarea lucrărilor la terenul de sport 

 

 

1 teren sport 
20.000 

lei 

Episcopia de 

Oradea 
Decan 

permanent 

 

8.  

B
IB

L
IO

T
E

C
A

 

Modernizări 

Informatizarea bibliotecii: continuarea 
inventarierii pe suport electronic a 

fondului de carte  

 

1500 volume/an 
40.000 

lei 

Donatii  

 

lect. dr. 

Ovidiu Pop 
decembrie 

Renovarea şi schimbarea mobilierului 

sălii de lectură 
 

Îmbogăţirea colecţiei de 

carte 

Continuarea achiziţiilor de carte de 

specialitate nou apărută si prelucrarea 

cărţilor  provenite din diferite donaţii 

 

1000 volume/an 

 

2.400 lei 

- Donatii 

- Episcopia 

de Oradea 

lect. dr. 

Ovidiu Pop 
decembrie 

 

              

 

 

Director departament 

             lect. dr. Ionuţ Popescu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamentul Blaj 
 

Nr. 

Crt. 

Domeniul Obiectiv Acţiuni preconizate 

pentru îndeplinirea 

obiectivului 

Cuantificarea 

obiectivului 

Costuri estimate Surse de 

finanţare 

Responsabili Termen 

1. Învăţământ Curs post-universitar 

de perfecţionare a 

preoţilor din Eparhia 

Greco-Catolică de 

Lugoj. 

a). Realizarea dosarului şi 

obţinerea deciziei Senatului 

UBB; 

b). popularizarea cursului. 

70 de ore, 4 

discipline 

70 participanţi x 

150 Lei 

Taxe cursanţi. 

Episcopia 

Greco-Catolică 

de Lugoj 

Conf. dr. Cristian 

Barta; 

Pr. Dr. Zaharie 

Pintea. 

Noiembrie 2012 

2. Învăţământ Curs post-universitar 

de perfecţionare a 

preoţilor din 

Arhieparhia Greco-

Catolică de Blaj. 

a). Realizarea dosarului şi 

obţinerea deciziei Senatului 

UBB; 

b). popularizarea cursului. 

70 de ore, 4 

discipline 

70 participanţi x 

150 Lei 

Taxe cursanţi. Conf. dr. Cristian 

Barta; 

Pr. Dr. Zaharie 

Pintea. 

Octombrie  2012 

3. Învăţământ Organizarea unui 

masterat în Mediere 
interconfesională şi 

interculturală, în 

colaborare cu 

Fundaţia Heiling of 

Memories 

a). Realizarea dosarului şi 

obţinerea deciziei Senatului 
UBB; 

b). popularizarea cursului. 

4 semestre, 120 

credite 
17 participanţi x 

675 Lei 

Taxe cursanţi. 

 

Lect. Dr. Anton Rus 

Conf. dr. Cristian 
Barta. 

Noiembrie 2011 - 

martie 2012 

4. Învăţământ Organizarea unei 

Sesiuni de 

comunicări 

internaţionale în 

cadrul Centrul de 

Studii Greco-

Catolice. Titlul 

Sesiunii: Credinţa în 
faţa provocărilor 

modernităţii. 

Stabilirea tematicii 

orientative. 

Lansarea invitaţiilor, 

Popularizare. 

Organizare. 

Sesiune naţională, 

cu durata de 1 zi. 

Vor conferenţia 

10 invitaţi. 

5.000 Lei Extrabugetar Conf. Dr. Cristian 

Barta 

Lect. Dr. Anton Rus; 

Lect. Drd. William 

Bleiziffer 

martie 2012 

5. Cercetare Perfecţionarea 

strategiei cercetării în 

cadrul 

Departamentului Blaj 

şi în Centrul de Studii 

Greco-Catolice 

a). Reorganizarea structurii 

Centrului şi redefinirea 

direcţiilor de cercetare. 

b). Stabilirea obiectivelor 

Centrului pe termen mediu 

şi lung. 

c). Cooptarea unor noi 

membri în Centru. 

   Decanat 

Director 

Departament Blaj 

Conf. dr. Ioan 

Mitrofan 

Iunie 2012 

6. Cercetare Creşterea impactului 

activităţii de cercetare 

a Departamentului şi 

a Centrului asupra 

a). Finalizarea unor 

proiecte discutate şi în 

Comisia Sinodală Istorico-

Teologică a Sinodului 

   Decanat 

Conf. Dr. Cristian 

Barta. 

Conf. dr. Ioan 

Decembrie 2012 



învăţământului şi 

asupra Bisericii 

Greco-Catolice. 

BRU. 

b). Câştugarea unui proiect 

de cercetare Grant (CNCS). 

c). Implicarea 

masteranzilor în activităţi 

de cercetare. 

d). Popularizarea mai 

eficientă a rezultatelor 

cercetării, inclusiv pe 

pagina WEB a 

Departamentului Blaj. 

Mitrofan 

Dr. Zaharie Pintea 

7. Cercetare Creşterea relevanţei 
cercetării 

Creşterea numărului de 
studii publicate în reviste 

ISI şi BDI 

20%  Grant CNCSIS 
 

extrabugetar 

Conf. Dr. Cristian 
Barta 

decembrie 2012 

8. Cercetare Definitivarea şi 

publicarea unor 

cercetări colective şi 

individuale ale 

titularilor 

Departamentului Blaj 

1. Definitivarea şi 

publicarea: 

a). Dicţionarului teologilor 

greco-catolici români 

(1697-2006), autori: 

Cristian Barta, Anton Rus, 

Ciprian Ghişa, Editura 

Argonaut, Cluj-Napoca, 

2009, circa 550 pagini. 

b). Sinteză de teologie 

dogmatică, vol. I 

 12.000 Lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul este 

susţinut 

financiar de un 

Parteneriat 

încheiat între 

UBB şi 

Consiliul 

Judeţean Alba. 

 

 

Biserica Greco-
Catolică 

Cristian Barta, 

Anton Rus, Ciprian 

Ghişa. 

 

 

 

 

 

 

 

Cristian Barta şi 
Alexandru Buzalic 

 

Noiembrie 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Octombrie 2012 

   2. Publicarea următoarelor 

teze de doctorat: 

a). Călin Paţulea Conceptul 

Paternităţii şi acela al 

Maestrului în Scrierile 

Sfântului Apostol Paul, 

proiect desfăşurat în cadrul 

programului de Doctorat, 

urmând să fie publicat cu 

titlul Sfântul Apostol Paul, 

părinte şi maestru (în curs 
de publicare). 

b). Anton Rus (La vita 

spirituale nella Chiesa 

Greco-Cattolica Romena 

nel periodo 1918-1948, în 

limba italiană la Roma, 

2009, circa 500 pagini,). 

  extrabugetar 

printr-o 

finanţare 

acordată de un 

institut religios 

Lect. Dr. Călin 

Paţulea, Lect. Dr. 

Anton Rus  

 

noiembrie 2012 



   3. Definitivarea şi 

publicarea următoarelor 

cercetări individuale: 

a). Primul martir – Schiţă 

biografică a Episcopului 

Vasile AFTENIE. 

b). Definitivarea, susţinerea 

şi publicarea lucrării de 

doctorat Il culto divino e 

specialmente i sacramenti 

di iniziazione cristiana 
nelle fonti di diritto 

canonico della Chiesa 

metropolitana sui iuris 

romena, la Pontificio 

Istituto Orientale Roma 

(Italia), Moderator: prof. 

Dimitri Salachas. 

 

   

 

 

 

Biserica Greco-

Catolică 

 

 

 

Biserica Greco-

Catolică 
 

 

 

extrabugetar 

 

 

 

Conf. Univ. Dr. Ioan 

Mitrofan 

 

 

 

 

Lect. Drd. William 

Bleiziffer 
 

 

Asist. Dr. Andreea 

Mârza 

 

 

 

 

 

Iulie 2012 

 

 

 

 

Septembrie 2012 

 
 

 

Octombrie 2012 

   4. Definitivarea şi 

publicarea următoarelor 

traduceri: 

a). Hristos, viaţa şi 

semnificaţia omului, a 
Bisericii şi a universului. 

Introducere la Scrisoarea 

Sfântului Paul către 

Coloseni (Titlul original în 

italiană: Cristo, vita e senso 

dell’uomo, della Chiesa e 

del cosmo, Facoltà di 

Teologia di Lugano, autor: 

Mauro ORSATTI, pp. 142) 

– trad. Călin Paţulea. 

b). Scrisorile Pastorale: 1-
2 Timotei – Tit (Titlul 

original în italiană: Lettere 

Pastorali: 1-2 Timoteo - 

Tito, Messaggero, Padova,  

de Mauro ORSATTI, pp. 

190) - trad. Călin Paţulea. 

   

 

 

Extrabutar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ioan Mitrofan 

 
 

 

 

 

Călin Paţulea 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Călin Paţulea 

 

 

 

Iunie 2012 

 
 

 

 

 

mai 2012 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Iunie 2012 

9. Studenţi Organizarea unei 

sesiuni de comunicări 

a studenţilor. 

Participarea studenţilor din 

facultăţi teologice din ţară. 

Sesiune de 1 zi.  Extrabugetar - Lect. Univ. Dr. 

Călin Daniel 

Paţulea; 

- Studenţi 

Mai 2011 



10. Studenţi Publicarea Revistei 

studenţilor Studia 

Blasiensia 

Selecţia şi corectarea 

lucrărilor; predarea 

materialului la Editura 

Buna Vestire, Blaj. 2 

volume, fiecare într-un tiraj 

de 200 exemplare. 

   - Lect. Univ. Dr. 

Călin Daniel 

Paţulea; 

- Studenţi 

Noiembrie 2012 

11. Studenţi Creşterea rolului 

studenţilor în 

activitatea Facultăţii 

1. Facilitarea şi menţinerea 

unui dialog constant cu 

studenţii. 

2. Susţinerea dialogului 

dintre studenţii 

Departamentului Blaj şi cei 
din Departamentele Cluj şi 

Oradea. 

3. Implicarea constantă a 

studenţilor în luarea 

deciziilor referitoare la 

activitatea didactică. 

   Decanat 

 

Cristian Barta 

Permanent 

12. Studenţi Îmbunătăţirea 

serviciilor oferite 

studenţilor 

- Asistenţă spirituală. 

- Consiliere personală în 

probleme religioase. 

- Asigurarea accesului la 

laboratorul informatic şi la 

internet. 

- Excursie cu tematică 
ştiinţifică 

   lect. dr. Anton Rus; 

Tutorii 

Permanent 

13. Relaţia 

Facultăţii cu 

societatea 

Creşterea implicării 
Facultăţii, Dep. Blaj 

în societate 

Încheierea unor noi 
protocoale cu instituţii laice 

şi bisericeşti cu relevanţă 

socială şi pastorală. 

   Conf. dr. Cristian 
Barta 

 

Dr. Zaharie Pintea 

Decembrie 2012 

14. Relaţia 

Facultăţii cu 

societatea 

Consolidarea 

parteneriatului cu 

autorităţile civile 

locale şi regionale, cu 

asociaţiile culturale şi 

profesionale. 

1. Activităţi de formarea 

continuă. 

2. Expertize. 

   Conf. dr. Cristian 

Barta 

 

Dr. Zaharie Pintea 

Permanent 

15. Managementul 

calităţii 

Realizarea planului 

de asigurare a calităţii 

Implicarea fiecărui titular 

în acest proces şi 

monitorizarea atentă a 

îndeplinirii sale. 

   Fiecare titular 

Director 

Departament 

permanent 

16. Comunicare Promovarea imaginii 

interne şi externe 

Modernizarea, traducerea şi 

prezentarea paginii web a 
Departamentului în limba 

engleză şi iataliană 

   Lect. Dr. Anton Rus; 

Dr. Zaharie Pintea 
Asist Dr. Andreea 

Mârza 

Septembrie 2012 

   Tipărirea broşurii FTGC,    Lect. Dr. Anton Rus Iunie 2012 



Dep. Blaj 2012-2013. 

   Creşterea colaborării dintre 

Departamentul Blaj şi 

Departamentul de Imagine 

al UBB 

   Asist Dr. Andreea 

Mârza 

permanent 

17. Comunicare Popularizarea 

admiterii 2012 

1. prin pagina web, prin 

ziarele locale şi naţionale, 

prin structurile bisericeşti, 

prin vizite la diferitele 

Licee. 

2. Actualizarea şi tipărirea 

materialelor utile (afişe, 

etc).  

   Conf. dr. Cristian 

Barta 

Toţi titularii 

Departamentului. 

Ianuarie - 

septembrie 2012 

18. Bibliotecă Îmbogăţirea colecţiei 

de carte 

Achiziţionarea de publicaţii 

recente din ţară şi 
străinătate 

 

-2000 volume  Extrabugetar 

Donaţii 
 

 (BCU „Lucian 

Blaga“), Lect. Dr. 
Anton Rus, Geta 

Buzan 

permanent 

19. Bibliotecă Informatizarea 

bibliotecii: 

continuarea 

inventarierii pe suport 

electronic a fondului 

de carte 

 3000 volume / an   Lect. Dr. Anton Rus, 

Geta Buzan - 

bibliotecar 

permanent 

  

 

DIRECTOR DE DEPARTAMENT 

Conf. Dr. Cristian Barta 
 

 
 


