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REFERAT
1. Datele de autentificare identificare ale Biroul de Analiza si Diagnoza Organizationala

1.1. Denumirea: Biroul de Analiza si Diagnoza Organizationala
1.2. Statutul juridic: se constituie şi funcţionează ca structură profesională specifică, distinctă,
fără personalitate juridică, în cadrul Universităţii „Apollonia” din Iaşi. Este subordonat
administrativ, juridic si economic Universităţii “Apollonia”, dar beneficiază de autonomie in
domeniul dezvoltari performantelor economice/sociale si oferirea de servicii, stabilirii de
parteneriate, organizarea de campanii de promovare a serviciilor.
Formarea practica a studentilor Universitatii ,, APOLLONIA,, organizarea si desfasurarea
activitatilor de voluntariat.
1.3. Conducerea: asigurata de un sef de birou prin doi coordonatori prezidat de preşedintele
Universităţii “Apollonia”.
1.4. Adresa:
1.5. Contact (Telefon, fax):
2. Domeniul de activitate: Biroul de Analiza si Diagnoza Organizationala este înfiinţat în
scopul desfăşurării activităţii de studii aprofundate în domeniile prioritare, social si economic
stabilite prin strategiile naţionale, planurile naţionale elaborate la nivelul politicilor
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guvernamentale, dar şi al unor planuri proprii vizând tematici de actualitate, atât judeteana cat si
nationala.

B.A.D.O. acordă o pondere deosebită problematicii economice si sociale în zona de est a
României, B.A.D.O constituindu-se astfel un actor important in regiunea în zona de est a
României, care sa contribuie prin serviciile de inalta calitate stiintifica oferite, la cresterea
economica si identificarea nevoilor sociale din zona de est.

B.A.D.O îşi propune sa dezvolte performantele economice si/sau sociale a societatilor si
institutiilor din zona de est a României, activități referitoare la monitorizarea și evaluarea
activităţilor din Planul de Acțiune aferent Strategiei Universitatii Apollonia activități
de colectare, evaluare, interpretare, corelare și diseminare a datelor statistice aferente
indicatorilor privind problemele cu care se confrunta Universitatea, date furnizate de
structurile cu atribuții în domeniu (care se regăsesc deopotrivă în plan) și care reflectă statistic
rezultatele cantitative ale activității desfășurate.
Ținând cont de schimbările contextului naţional şi internaţional, atât din punct de vedere al
cerințelor sociale, dar și din punct de vedere a situatiei economice, care este un domeniu vast,
divers şi complex care înglobează pe lângă activitățile concrete de aplicare a planurilor
economice şi activitatea de monitorizare, colectare, evaluare, interpretare şi corelare a
datelor specifice în scopul elaborării de politici şi aplicării de măsuri eficiente pentru
cresterea economica si ameliorarea fenomenelor sociale negative din regiune reprezintă o
prioritate
B.A.D.O desfăşoară şi activităţi în domeniul propriu de activitate, constând în:
a) participare la elaborarea strategiei Universitatii Apollonia;
b) formare şi specializare profesională;
c) consultanţă şi asistenţă de specialitate;
d) editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate;
e) prestări de servicii;
f) redacteaza rapoarte scrise privind modul de executare a sarcinilor de serviciu ce revin oricarui
angajat al societatii, indifferent de functia pe care o detine.
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Valorificarea rezultatelor cercetărilor se face prin: publicare de lucrări ştiinţifice, întâlniri şi
dezbateri regulate între cadre didactice, studenţi şi alte persoane interesate, dotarea biroului,
autoinstruire şi învăţarea cursanţilor, venituri din contractele de consultanta.

3. Starea Biroul de Analiza si Diagnoza Organizationala

3.1. Personalul Biroul de Analiza si Diagnoza Organizationala Structura angajatilor este diversa,
unii fiind titulari, altii asociati, altii sunt cursanti ai Universitatii “Apollonia”, care au obligatia
de a-si realiza practica, conform platformei fiecarei Facultati din cadrul Universitatii “Apollonia.
Titularii si asociatii vor fi inclusi in statele de functii ale universitatii. Cadrele didactice ale
Universităţii „Apollonia” sunt afiliate Biroului de Analiza si Diagnoza Organizationala prin
formarea unor echipe de cercetare mixte, profesori, cercetători angajaţi şi studenţi. Echipele de
cercetare sunt angajate faţă de B.A.D.O şi faţă de Universitate prin contracte de cercetare ce sunt
finanţate în funcţie de contractual incheiat şi de rezultatele obţinute.
Coordonatorul de grup intocmeste procese verbale si tine o evidenta stricta a participantilor si
activitatilor. Coordonatorii se numesc de catre Seful de Birou pe baza unui interviu si a analizei
CV-ului.

3.2. Finanţarea Biroul de Analiza si Diagnoza Organizationala se realizează din fondurile
Universităţii “Apollonia”, donaţii, contracte de consiliere/asistenta.

3.3 Obiective - Conceperea si derulerea activitatilor de analiza/diagnoza resursei umane,
analiza/diagnoza economica, cercetare, evaluare, monitorizare, consiliere pentru dezvoltarea
personala a angajatilor servicii de consultant in marketing, studii de piata in domeniile economic
şi social;
- Dezvoltarea relatiilor de colaborare cu membrii structurilor din cercetare, invatamant, productie
din tara si strainatate;
- Publicarea de articole stiintifice in reviste de specialitate din tara si strainatate;
- Incheierea de acorduri cu parteneri romani sau straini vizand cercetarea stiintifica.
3.4. Strategia Biroului de Analiza si Diagnoza Organizationala se înscrie în Strategia
Universităţii „Apollonia”.
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3.4.1 Având în vedere importanţa situatiei economice schimbările sociale in contextului naţional
şi internaţional, se impune formarea resursei umane înalt calificate, punandu-se accentul pe
excelenţă, pe interdisciplinaritate şi vizibilitate regionala si nationala. Efectuează studii, cercetări
şi analize privind evoluţia socio-economica a regiunii de est a României. Asigură legătura cu
organismele şi organizaţiile nationale si europene cu atribuţii în domeniu, precum şi
reprezentarea în cadrul acestora; Colaborează cu organizaţiile neguvernamentale în scopul
realizării obiectivelor prevăzute în Strategia Universităţii „Apollonia”.
Pentru perioada 2017-2019, se urmăreşte creşterea atractivităţii oferii de servicii beneficiarilor
din regiunea de est.
Identificarea de parteneri/colaboratori institutionali si realizarea de acorduri de colaborare cu
acestia.
Realizarea de campanii de sensibilizare si informare a mediului economic si social pe
problematica corelarii dezvoltarii organizationale cu performanta economic-sociala.
Crearea unei baze de date cu organizatii care pot beneficia de serviciile BADO si furnizarea
acestor servicii catre catre acestia.
Se va urmări integrarea BADO în circuitul furnizorilor de servicii/cosiliere si voluntariat, prin
accesul lucratorilor la resursele de informare ştiinţifică, participarea la conferinţe nationale,
organizate în ţară sau străinătate, asigurarea unui acces larg la resurse de informare.

Intocmit,
Col.(r.) Romica ICHIM
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