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SNSPA ORIZONT 2020
Proiectul SNSPA Orizont 2020 își propune (re)definirea strategiei organizaționale a SNSPA pentru
perioada 2013-2020, abordând toate cele cinci linii strategice menționate în Carta SNSPA,
respectiv: 1. Strategia de dezvoltare instituțională, 2. Strategia de cercetare, 3. Strategia de
internaționalizare, 4. Strategia de dezvoltare a parteneriatului cu mediul socio-economic, 5.
Srategia de dezvoltare a relațiilor cu studenții. Adiacent, proiectul va permite elaborarea Planului
Operațional al SNSPA pentru perioada 2013-2014.

Inițiator

Prof. dr. Alina Bârgăoanu, Rector SNSPA

Justificarea
proiectului

În spiritul autonomiei universitare și în conformitate cu Legea nr. 1/2011, art. 123, SNSPA trebuie
să își definească misiunea și strategia pentru un orizont de timp suficient de larg pentru a fi
posibilă atingerea unor obiective majore, cu impact socio-economic pozitiv și sustenabile.

Obiective:

Obiectiv general
•
Definirea Planului Strategic al
SNSPA pentru perioada 20132020 .

Obiective specifice:
•
definirea misiunii, viziunii și valorilor SNSPA pentru
orizont 2020;
•
stabilirea obiectivelor strategice ale SNSPA pentru
perioada 2013-2020;
•
analiza mediului intern și a mediului extern pentru
fundamnetarea strategiei;
•
elaborarea Planului Operațional 2013-2020;
•
publicarea și lansarea oficială a Planului Strategic
SNSPA Orizont 2020.

Manager de
proiect:

Florina Joița

Nivel de autoritate
•
colaborează cu inițiatorul, experții consultați și
facilitatorii pentru facilitarea comunicării și colaborării
dintre aceștia;
•
organizează logistic workshop-urile de planificare
strategică și alte întâlniri;
•
trimite, spre consultare, variantele intermediare ale
documentelor rezultate din proces;
•
colectează comentariile, recomandările, completările cu
privire la documentele rezultate din proces;
•
publică informațiile și documentele validate.

Etape ale
proiectului

•
•
•

•
•
Constrângeri

Etapa 1: definire misiune,
Livrabile cheie
viziune, valori (25 aprilie)
Etapa 2: analiza strategică (15 •
plan strategic SNSPA Orizont 2020 – în română și
mai)
engleză – validat și publicat.
Etapa 3: identificare obiective
•
harta strategiei – validată;
strategice – interviuri cu
•
plan operațional 2013-2014 – validat;
profesori și focus grupuri cu
•
prezentare și lansare în cadrul Conferinței Strategica –
studenți (25 mai)
27-28 iunie 2013.
Etapa 4: formularea strategiei
(20 iunie)
Etapa 5: prezentarea și
lansarea strategiei (27 iunie)
•
Definirea Planului Strategic SNSPA 2013-2020 și a Planului Operațional 2013-2014 va fi
un proces transparent, care va implica toți factorii cheie (managementul celor cinci
structuri din cadrul SNSPA, experți desemnați de fiecare structură în parte).
•
Echipa proiectului va avea în vedere prevederile art. 124 din Legea 1/2011 cu privire la
transparența decizională în cadrul instituțiilor de învățământ superior.
•
Proiectul va beneficia de un cadru de comunicare adecvat, care va favoriza implicarea și
•
În definirea strategiei pentru perioada 2014-2020 vor fi respectare prevederile Cartei
SNSPA, ale Codului Etic, precum și toate legile și reglementările în vigoare.

