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PROGRAM MANAGERIAL 

 

Prezentul program managerial a fost elaborat în vederea depunerii candidaturii pentru funcţia 
de director al Centrului de Cercetare a Așezărilor și Urbanism al Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-
Napoca, pentru perioada 2016-2020. 

Subsemnatul, Zotic Vasile, Conferenţiar Dr. la Facultatea de Geografie, Departamentul de 
Geografie Umană și Turism îmi exprim intenţia de a candida la funcţia de DIRECTOR al Centrului de 
Cercetare a Așezărilor și Urbanism. Acest demers este însoţit de următorul program managerial pentru 
mandatul de conducere 2014-2020. 

 
Prezentul program managerial se structurează pe următoarele capitole majore: 
 

 1. Clarificarea situaţiei actualilor membri ai CCAU. În acest sens intenţionez ca să am o 
discuţie cu fiecare membru al CCAU în vederea clarificării situaţiei acestora în cadrul CCAU, pentru a 
asigura un cadru de normalitate în funcţionarea Centrului, precum și posibilitatea de a accepta 
aderarea unor noi membri.  
  Perioadă implementare: februarie 2016. 

 
2. Acreditarea CCAU în cadrul Universităţii Babeș-Bolyai. Acesta va reprezenta 

primul demers pe care îl voi întreprinde în calitate de Director CCAU în vederea creării cadrului 
instituţional necesar dezvoltării ulterioare a CCAU.  

Perioadă implementare: februarie – mai 2016. 

 
3. Prezentarea, în prima ședinţă statutară a CCAU, a unui plan de cercetare. În 

acest sens, după finalizarea alegerilor, în prima ședinţă statutară a CCAU se va prezenta planul de 
cercetare a Centrului, elaborat în conformitate cu cerinţele UBB și noile provocări ale realităţii 
cotidiene. 

Perioadă implementare:februarie - martie 2016. 

 

4. Actualizarea website-rilor CCAU. După finalizarea etapei de preluare a activităţii CCAU 
în calitate de Director voi actualiza toate informaţiile de pe paginile web ale CCAU, iar în următoarea 
perioadă de timp intenţionez elaborarea unor versiuni noi a site-urilor CCAU în vederea creșterii 
atractivităţii și vizibilităţii acestora. 

Perioadă implementare:februarie - decembrie 2016. 
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5. Igienizarea sediului CCAU. În virtutea principiului de autogospodărire a CCAU se 
impune ca în perioada următoare sediul CCAU să fie igienizat și să se adopte un set de reguli privind 
utilizarea bazei materiale a Centrului. 

Perioadă implementare:martie - aprilie 2016. 

 

6. Revizuirea bibliotecii CCAU. În acest sens, intenţionez ca, împreună cu membrii Centrului, 
să revizuim fondul de carte existent al bibliotecii CCAU și să îl completăm cu noi volume de specialitate. 

Perioadă implementare:martie - aprilie 2016. 

 
7. Atragerea unor noi membri în componenţa CCAU. În acest sens intenţionez ca în 

componenţa CCAU să atrag noi membri permanenţi sau asociaţi în vederea creșterii vizibilităţii și 
importanţei Centrului în cadrul UBB cât și în sfera socialului. 

Perioadă implementare: continuă. 

 
8. Dezvoltarea celor trei compartimente prevăzute în statutul CCAU. În vederea 

finalizării procesului de organizare a CCAU și plasarea acestuia în cadrul unor parametri normali de 
funcţionare, intenţionez dezvotarea celor trei compratimente a CCAU prevăzute în statut: 
Compartimentul de cercetare; Compartimentul de proiectare şi consultanţă; Compartimentul de 
formare a resurselor umane şi diseminare a rezultatelor, precum și a altor compartimente după caz. 

Perioadă implementare:martie - decembrie 2016. 

 
 9. Identificarea și obţinerea unui sediu mai spaţios pentru CCAU. În vederea 
asigurării unor condiţii optime de funcţionare a CCAU intenţionez identificarea și obţinerea de la UBB 
a unui sediu mai spaţios, care să răspundă viitoarelor nevoi de dezvoltare a Centrului. 

Perioadă implementare: continuă. 

 

10. Atragerea unor proiecte de cercetare în cadrul CCAU. În vederea asigurării 
sustenabilităţii financiare a Centrului intenţionez ca împreună cu membrii CCAU să atragem proiecte 
de cercetare care să asigure venituri suplimentare pentru dezvoltarea bazei materiale și a resursei 
umane a Centrului. 

Perioadă implementare: continuă. 

 
11. Realizarea de parteneriate de colaborare între CCAU și alte centre din ţară și 

străinătate. În vederea asigurării vizibilităţii precum și a unui cadru instituţional prielnic de formare 
profesională, depunere de proiecte în colaborare și schimburi de experienţă, intenţionez realizarea de 
parteneriate de colaborare între CCAU și alte centre similare din ţară și străinătate. 

Perioadă implementare: continuă. 

 
12. Acreditarea CCAU la Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării, Ministerul 

Muncii în vederea obţinerii dreptului de formare și perfecţionare profesională. În acest 
sens intenţionez să acreditez CCAU la ministerele de resort în vederea obţinerii dreptului de formare și 
perfecţionare profesională în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, politici de 
administraţie publică, etc. 

Perioadă implementare: continuă. 



13. Indexarea revistei Centrului (JSSP) în Thomson Reuters în vederea creșterii 

calităţii și vizibilităţii. Intenţionez ca în acest mandat să indexăm revista Centrului (JSSP) în baza 
ISI Thomson Reuters în vederea creșterii calităţii și vizibilităţii acesteia. 

Perioadă implementare: continuă. 

 

14. Demararea organizării celei de a VII-a ediţii a Conferinţei Internaţionale 

RURAL SPACE and LOCAL DEVELOPMENT. În acest mandat intenţionez să organizez sub 
egida CCAU cea de-a VII-a ediţie a RSLD, la o data și cu o tematică care va fi discutată în cadrul 
Centrului. 

Perioadă implementare: continuă. 

  
15. Dezvoltarea unei baze de date online a CCAU pe tematica de cercetare a 

centrului. Acest demers are ca și scop crearea de noi oportunităţi pentru cercetarea interdisciplinară 
în aria de interes a Centrului, precum și de a facilita accesul publicului larg precum și a celui de 
specialitate la date și informaţii de calitate și certificate știinţific. 

Perioadă implementare: continuă. 

 
16. Demararea elaborării unui dicţionar electronic explicativ român-englez de 

specialitate. Elaborarea acestui dicţionar de specialitate este o necesitate curentă pentru cercetarea 
în aria de interes a Centrului, în vederea alinierii terminologiei și utilizării lor într-un mod curent în 
articole, cărţi sau alte lucrări, precum și în vorbirea curentă. 

Perioadă implementare: continuă. 

 

17. Statuarea CCAU ca for consultativ la nivelul societăţii civile. Acestă acţiune 
vizează stabilirea unor parteneriate de colaborare între Consiliile Locale și cele Judeţene cu scop de 
implicare a CCAU în consultanţă și partener în elaborarea unor proiecte de dezvoltare instituţională, 
teritorială etc. 

Perioadă implementare: continuă. 

 

18. Organizarea periodică în cadrul CCAU a unor mese rotunde privind informare 

și dezbaterea unor teme de actualitate. Această activitate se intenţionează a se desfășura lunar 
cu participarea membrilor CCAU precum și a unor invitaţi speciali cu scopul de a iniţia și susţine 
dialogul și dezbaterea celor mai relevante teme de actualitate din aria de interes a Centrului, precum și 
a deschide CCAU spre colaborări externe. 

Perioadă implementare: continuă. 

 

19. Atragerea unor cercetători invitaţi în CCAU. Această măsură se dorește a fi 
susţinută cu scopul de a atrage în CCAU a unor cercetători, cadre didactice de la alte centre similare și 
Universităţi din ţară și străinătate în vederea schimbului de experienţă și dezvoltarea unor grupuri de 
cercetare interdisciplinare. 

Perioadă implementare: continuă. 

 



20. Crearea unor materiale și produse publicitare de promovare a CCAU. Acest 
demers are în vedere crearea de cărţi de vizită, ecusoane, calendare, pliante și alte produse similare de 
promovare a Centrului în medii interne și externe cu scop de creștere a vizibilităţii. 

Perioadă implementare: continuă. 

 

21. Elaborarea unui regulament intern de funcţionare a CCAU. Scopul elaborării 
regulamentului intern de funcţionare a Centrului, bazat pe statut și alte reglementări ale UBB are ca 
menire îmbunătăţirea relaţiilor umane, creșterea calităţii activităţii de cercetare, optimizarea 
funcţionării CCAU, responsabilizarea membrilor Centrului. 

Perioadă implementare: martie-mai 2016. 

 

22. Organizarea sub egida CCAU a unor activităţi extracuriculare cu scop de 

creștere a vizibilităţii. În cadrul acestei măsuri se intenţionează organizarea a unor serii de 
activităţi extracuriculare (excursii de studiu, festivităţi de comemorare, expoziţii, acţiuni de informare 
și promovare etc) atât pentru membrii Centrului cât și pentru publicul larg. 

 Perioadă implementare: martie-mai 2016. 

 

În afară de aceste măsuri din cadrul programului managerial, în calitate de Director al 
CCAU intenţionez să asigur un cadru de activitate al Centrului care să susţină cercetarea și să 
încurajez orice demers constructiv, în așa fel încât orice membru al CCAU să se regăsească în 
structura Centrului și să își dorească să reprezinte această instituţie de cercetare. De 
asemenea, voi reprezenta interesele CCAU ori de câte ori va fi necesar în raport cu 
Universitatea și alte instituţii publice. 

La sfârșitul acestui mandat îmi doresc ca CCAU să devină o unitate de cercetare 
reprezentativă în cadrul UBB. 

 
 
Susţin, îmi asum și semnez prezentul program managerial. 
 
 
24.01.2016                                        Conf. Dr. Vasile ZOTIC 

                                        Membru fondator CCAU 
       
 
 
 

 
 

 


