PLAN MANAGERIAL privind inițiativele promovate la nivel de
Universitate

Prin prezentul plan managerial îmi exprim dorința de a continua activitatea de
reprezentare studențească la nivelul universității, având la bază experiența acumulată și motivația
oferită de funcția deținută anterior. Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (în
continuare utilizat sub acronimul CSUBB) asigură și își asumă reprezentarea tuturor studenților
din universitate pe baza unor principii promovate de universitate și a prevederilor din Statutul
Studentului. Impactul activității de reprezentare trebuie să fie cuantificabil - să existe acele relații
între studenți și structura de reprezentare, între universitate și terțe entități precum și între
organizații neguvernamentale și structura de reprezentare. Acest obiectiv cunoaște preocuparea
continuă a studenților reprezentanți de a asigura un climat favorabil dezvoltării studenților, având
la bază toată informația de care au nevoie.
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Experiența acumulată până acum mi-a arătat că universitatea oferă o largă perspectivă
asupra dobândirii unor cunoștințe necesare formării unei cariere iar studenții implicați sunt
motivați să creadă în valorile structurii, în misiunea și viziunea acesteia. De aceea voi promova
valorile uneia dintre cele mai prestigioase universități din țară, Universitatea Babeș-Bolyai, a
competenței, a viabilității și a transparenței.
Alegerea implicării responsabile și serioase în structura din care fac parte este dincolo de
toate datoria pe care mi-o asum în fața fiecăruia dintre colegii mei, dar mai ales în fața viitorului
pe care vreau să îl construim împreună. De aceea îmi doresc ca în calitate de Student Senator al
Universității Babeș-Bolyai, să continui proiectele realizate la nivel de facultate, să fiu în
continuare o voce puternică a studenților pe care îi reprezint.
Obiective strategice:
1. cultivarea unui climat de muncă bazat pe responsabilitate individuală şi cultura de grup
specifică; rezultatele muncii colective vor fi întotdeauna mai puternice și cu un impact în
comunitatea universitară;
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2. asigurarea reprezentării corespunzătoare a studenților în Senat în raport cu prevederile
legale și normele statutare;
3. dezvoltarea sistemului de legătură cu studenții;
4. dezvoltarea sistemului de informare curentă a studenților prin sistemul rețelelor sociale.
5. integrarea studenților în spiritul universitar, preponderant a celor din anul I;
6. implicarea activă a Consiliului Extins (reprezentanți de an) și colaborarea cu Biroul de
Conducere CSUBB;
Un prim obiectiv, pentru ca studenții să fie informați cu privire la deciziile luate în cadrul
Universității Babeș-Bolyai ar fi inițierea și menținerea unui sistem de informare facil și
interactiv. Feedback-ul primit din partea studenților în urma transmiterii informațiilor va fi
necesar într-o astfel de inițiativă. Consultările cu privire la diferite modificări și amendamente
aduse regulamentelor vor fi benefice și vor asigura reprezentarea diferitelor perspective. Aici va
fi benefică o analiză a tuturor cazurilor raportare prin intermediul „Butonului roșu” pentru a
reintroduce anumite secțiuni/îmbunătățiri acestui instrument de raportare anonimă a problemelor.
Un alt obiectiv este ca la începutul fiecărui an universitar, echipa Consiliul Facultății
formată din studenții consilieri, alături de studentul senator și cadre didactice interesate să
inițieze training-uri de reprezentare studențească/informare cu privire la funcțiunile universității.
În cadrul acestor întâlniri se poate discuta pe marginea Ghidului Studentului, a regulamentelor
Universității, etc. Acest proiect ar facilita comunicarea eficientă și colaborarea între membrii
Consiliului Studenților, contribuind totodată la consolidarea echipei. Pentru că avem nevoie de
reprezentanți puternici ai studenților, care să-și cunoască îndatoririle și să militeze pentru
respectarea drepturilor menționate în Statutul Studentului este necesară organizarea unor
traininguri, la care să participe atât noii cât și reprezentanții cu experiență din Consiliului
Studenților.
Ultima dar nu cea din urmă inițiativă pe care doresc să o desfășor ca Student Senator se
referă la colaborarea cu organizațiile legal constituite la nivel de Universitate sau facultate, cu
alte structuri de reprezentare din țară. Acest lucru poate aduce beneficii majore mai ales
proiectelor și evenimentelor derulate de către CSUBB atât prin vizibilitate cât și prin utilitate.
Aici va fi necesară și o analiză a mediului de afaceri interesat de eventuale sponsorizări pentru a
duce la îndeplinire obiectivele proiectelor.
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Întregul plan nu poate fi dus la îndeplinire fără susținerea venită din partea studenților, de
aceea voi încerca să implic voluntariatul cu beneficiile aduse de această activitate,
conștientizarea acestor beneficii și valorificarea experienței prin bune practici. Provocările din
mediul universitar vor oferi o notă dinamică și adaptabilă proiectelor de inițiativă și nu se vor
rezuma doar la câteva obiective strategice, ci vor urmări particularizat dezvoltarea și informarea
studenților.
Prezentul plan conceput este centrat pe o strategie bazată pe exercitarea interactivă a
conducerii, relaționare interpersonală, transparența actului decizional, competență colectivă,
comportamente proactive, acțiune inteligentă şi performanţă durabilă.
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RAPORT DE ACTIVITATE
privind perioada martie 2016 - februarie 2018 pentru funcția de student Cancelar al
Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

Prezentul raport, realizat de subsemnatul Gavriloaia George-Cristian, student în anul
III la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, student cancelar al
Facultatății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării constituie retrospectiva
întregii activități derulate în mod voluntar în cadrul Consiliului Studenților și nu numai. Astfel
acesta va prezenta distinct activitățile după cum urmează:
Activitatea în cadrul facultății:




membru în comisia privind bursele studențești (2016-2018);
membru în comisia de cazări (2016-2017);
informarea studenților cu privire la burse și publicarea listelor atât la facultate



cât și pe pagina Consiliului Studenților FSPAC;
inițierea și prezidarea alegerilor pentru reprezentanții de an și întocmirea



proceselor verbale;
participare activă la ședințele Consiliului Facultății ca Student Membru în
consiliul facultății din partea circumscripției Administrație și Management



Public;
membru în comisia privind Taberele Studențești 2016-2017; informarea
studenților cu privire la numărul de locuri alocate, întocmirea listelor cu



beneficiarii, publicarea acestora pe grupurile aferente facultății;
membru în comisia privind proiectul CSUBB: Premiile Excellentia 2016



(evaluarea dosarelor și promovarea evenimentului);
informarea studenților: administrarea paginii de Facebook a Consiliului
Studenților FSPAC- https://www.facebook.com/ConsiliulStudentilorFSPAC/;
creșterea impactului și vizibilității paginii (numărul de aprecieri);
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realizarea

și

administrarea

grupurilor

de

discuții

din

FSPAC

(https://www.facebook.com/groups/UBB.FSPAC/?fref=ts) în special pentru



studenții anului I de la toate specializările;
partener în cadrul Balului Bobocilor FSPAC (edițiile 2016 și 2017);
președintele comisiei de votare FSPAC pentru alegerile derulate în 22



noiembrie 2016;
colaborarea cu studentul Senator FSPAC/ Biroul de conducere al CSUBB și cu



membrii din Consiliul Facultății;
coordonarea activității (teambuilding-uri, activități de ecologizare, etc.) unui
club studențesc din cadrul facultății (Club Alpin FSPAC) ;

Activitatea din cadrul Consiliului Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai;


participare la toate ședințele CSUBB de la începutul mandatului până în prezent;
participarea activă în cadrul ședințelor de lucru (elaborarea de propuneri privind



bursele studențești, modificarea regulamentelor, etc.);
participare la Întâlnirea de Dezvoltare și Planificare Strategică CSUBB, Baru Mare,
01-04 aprilie 2016 și la teambuilding-urile derulate împreună cu studenții



reprezentanți, cancelari și senatori dar și cu membrii din ONG-uri;
membru în comitetul de cazare Economica I (an universitar 2016-2017) și Economica



II (an universitar 2017-2018);
câștigător al premiul Excellentia 2017 (iunie 2017) la categoria studenți pentru
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, acordat de către
CSUBB;
Alături de aceste activități, am urmărit și câteva obiective specifice precum

îmbunătățirea comunicării dintre studenți-secretariat, studenți-cadre didactice şi facilitarea
transmiterii rapide a informației, actualizarea paginii de Facebook şi transmiterea tuturor
informațiilor prin intermediul acestor canale de comunicare pentru ca studenții să fie
informați cu tot ceea ce se petrece în facultate şi în universitate, toate aceste activități fiind în
concordanță cu principiile competenței, viabilității și transparenței.

Cluj-Napoca,
16.02.2018

Candidat,
Gavriloaia George-Cristian

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

George-Cristian Gavriloaia
Cluj-Napoca, CJ (România)
0753793809
cristigavriloaia@yahoo.com

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
07/04/2017–09/04/2017

Voluntar
7th WIZZ AIR Cluj-Napoca MARATHON 2017, Cluj-Napoca (România)
-Membru in departamentul înregistrare participanți/medaliere;
-Interacțiune diversă cu participanți din alte state în cadrul Maratonului Internațional, medierea și
informarea acestora, acordarea de sprijin informațional și logistic;
-Colaborarea cu alți 5 voluntari în cadrul departamentului;

10/2016–Prezent

Cercetare interdisciplinară
Colegiul Studențesc de Performanță Academică, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
-participarea activă la conferințe/prelegeri susținute de diverși invitați provenind din arii
multidisciplinare;
-participarea la workshop-uri tematice susținute de membrii Colegiului Studențesc;
-derularea unui proiect interdisciplinar privind tematica europeană cu implicații la nivel guvernamental
dar și local cu prezentarea rezultatelor în cadrul conferințelor și Simpozionului de Absolvire;

03/2016–Prezent

Student Cancelar, FSPAC
Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (România)
-Participare la Întâlnirea de Planificare Strategică de la Baru Mare, Hunedoara (1-3 aprilie 2016) unde
s-a elaborat planul privind direcțiile de dezvoltare ale Consiliului Studenților;
-Președinte al Secției de Votare (Circumscripția FSPAC) în data de 22 noiembrie 2016;
-Participare activă la ședințele CSUBB dar și în cadrul Consiliului Facultății întrucât sunt student
consilier pentru circumscripția Administrație și Management Public;
-Membru în comisia privind bursele studențești, taberele studențești;
-Gestionarea situațiilor din cadrul Facultății dar și informarea studenților din FSPAC;
-Editor în pagina de Facebook a Consiliului FSPAC;

07/2016–Prezent

Responsabil APL (Relația cu administrația publică locală)
Asociația ȚARA TINERILOR UNIȚI, București (România)
- Coordonarea departamentului APL Cluj (Relația cu administrația publică locală/centrală) alături de 5
voluntari;
-Redactarea unor cereri de informații și sesizări către instituțiile publice;
-Participarea la ședințele săptămânale;

01/03/2016–01/06/2016

Internship AMP FSPAC
Consiliul Județean Cluj (România)
-Intern în cadrul Biroului de Relații publice din cadrul Consiliului Județean Cluj;
-Înregistrarea actelor interne/externe;
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George-Cristian Gavriloaia

-Elaborarea de documente privind răspunsul la cereri/sesizări/petiții;
-Traducerea unor documente oficiale;
-Lucrul unor baze de date;
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
09/2015–Prezent
UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării,
Departamentul de Administrație Publică, Cluj-Napoca (România)

09/2010–07/2014

Diplomă de bacalaureat
Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Târgu-Neamț (România)

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

engleză

B2

B2

B2

B2

B2

franceză

A2

B1

B1

B1

B1

Discurs oral

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

-bune abilități de comunicare dobândite în urma activităților de voluntariat și nu numai din cadrul
facultății (organizare de evenimente, participare la alegerile din cadrul universității);
-participarea la Conferința FSPAC SPEAK UP!, tema centrală fiind conceptul de CONNECTING
MINDS, derulată la FSPAC între 4-5 martie 2017;
-președinte actual al Clubului Alpin FSPAC;

Competenţe
organizaţionale/manageriale

-bune abilități de conducere a unei echipe dobândite în urma campaniei derulate de Universitate,
KEEP IT GREEN! 14 martie 2017 unde am coordonat acțiunea Clubului Alpin, partener în campanie;
-membru în Consiliul Facultății ( CSUBB) - circumscripția Administrație și Management Public și
participarea la ședințele consiliului;
-bune abilități de conducere a consiliului extins (reprezentații de an) din Facultate dobândite ca urmare
a funcției de cancelar al FSPAC ;

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

-bună stăpânire a pachetului Office(procesor de text, calcul tabelar, software pentru prezentări);
-SPSS și certificat Microsoft Project dobândit în urma unui curs organizat de FSPAC;
-bune cunoștințe de editare foto, dobândite ca fotograf amator; cunoștințe în utilizarea programelor de
editare foto: Pixlr, Adobe Photoshop, Corel, etc.
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Alte competenţe

George-Cristian Gavriloaia

-activități de cercetare: membru activ în cadrul Laboratorului de cercetare aplicată FSPAC;
-management de proiect, certificat: sesiune de instruire privind competențe de management în cadrul
proiectului „Creșterea calității programelor de licență în administrația publică/C.A.P- creștere și
dezvoltare prin programe de studii îmbunătățite";
-consiliere: beneficiar al activităților de instruire privind Consilierea profesională, stagii de practică și
întreprindere simulată- o șansă în plus în găsirea unui loc de muncă;
-dezbateri și meditații: membru activ în Clubul „Timp pentru tine" FSPAC;
-membru în cadrul Clupului Alpin al FSPAC;
-leadership: în prezent coordonez activitatea APL în cadrul Asociației Țara Tinerilor Uniți și mențin
comunicarea cu voluntarii;

Permis de conducere

AM, B1, B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Conferinţe

-participare la Conferința Națională a Studenților la Administrație Publică, Cluj și Beliș 26-29 mai 2016
cu lucrarea ,,Modele de bune practici- performanță în administrația publică."

Conferinţe

Participare în cadrul Conferinței Colegiului Virtual NEXT Generation , iulie 2017, cu lucrarea: Eficiență
energetică și energie regenerabilă, în context european actual;
Participare în cadrul Conferinței Internaționale UE-Crize și Granițe (sex.XII), co-autor al lucrării:
Tensiuni și crize în regiunea Mării Negre;
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