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PLANUL  OPERAŢIONAL  PENTRU  ANUL  2017 

Activităţi Termene Responsabili 
Resurse 

financiare (lei) 

Asigurarea excelenţei în procesul de predare şi educaţie 

Ocuparea posturilor vacante în regim de plata cu ora şi cumul prin sistemul ofertei publice septembrie 
Birou Consiliu, 

Dir. departament 
 

Realizarea de parteneriate cu institute de învăţământ superior din ţară şi străinătate angajate în învăţământ şi 

cercetare pentru schimburi ştiinţifice de cadre didactice şi studenţi 
permanent 

Birou Consiliu, 

Dir. departament 
 

Evaluarea, revizuirea și actualizarea periodică a fișelor disciplinelor septembrie Birou Consiliu  

Identificarea şi promovarea celor mai bune metode de predare şi asimilare a cunoştinţelor de către studenţi permanent Departament  

Evaluarea activităţii personalului didactic, inclusiv evaluarea cadrelor didactice de către studenţi  octombrie Birou Consiliu  

Identificarea şi consolidarea unor specializări atractive, cu impact pe piaţa muncii, atât pentru învăţământul 

universitar cât şi postuniversitar 
permanent Comisia didactica 8000 FB 

Întărirea laturii practice în  procesul  didactic cu studenţii permanent Birou Consiliu  

Evaluarea periodică a planurilor de învățământ în vederea realizării unui program de învățământ coerent pentru 

fiecare specializare și dezvoltarea competențelor cerute de piața muncii pentru absolvenți 
septembrie Birou Consiliu  

Organizarea şi dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică  

Continuarea eforturilor pentru modernizarea spaţiilor de cercetare şi generalizarea dotării cu mijloace moderne a 

laboratoarelor de la toate ciclurile de studiu 
permanent 

Birou Consiliu, 

Directori contracte 
150000 CC 

Identificarea oportunităților de colaborare și încheierea de contracte de expertiză și cercetare cu firme industriale permanent Consiliul facultăţii  

Intensificarea participării cu proiecte de cercetare la competițiile naționale și internaționale permanent 
Birou Consiliu 

Directori contracte 
 



Participarea  activă a cadrelor didactice şi a celor mai buni studenţi la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale permanent  
Birou Consiliu, 

Directori contracte 
10000 CC 

Asigurarea de burse de studiu în străinătate pentru studenţii cei mai buni şi pentru cercetători permanent 
Birou Consiliu, 

Coordonator  Socrates 
60000 UAIC 

Organizarea de simpozioane şi manifestări ştiinţifice pentru studenţi şi cadre didactice  mai, octombrie Birou Consiliu 4000 CC 

Identificarea unor teme comune de cercetare care să ducă la creșterea colaborării dintre cadrele didactice și 

cercetătorii din facultate, precum și utilizarea în comun a infrastructurii de cercetare 
permanent 

Comisia de cercetare 

stiintifica 
 

Stabilirea unui sistem coerent de evaluare periodică şi promovare a activităţii de cercetare  pentru îmbunătăţirea 

selecţiei şi formării viitorilor cercetători ştiinţifici 
semestrial Birou Consiliu  

Integrarea tuturor cadrelor didactice în grupurile de cercetare existente în facultate, cu scopul creșterii numărului 

de publicații, precum și a calității lor 
permanent Conducerea facultatii  

Întărirea reputaţiei facultăţii în cadrul Universităţii prin popularizarea rezultatele ştiinţifice obţinute permanent 
Consiliul facultăţii 

Membrii Senatului 
 

Managementul educaţional şi administrativ 

Elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli  iulie Decan, ASF  

Promovarea deschiderii și transparenței procesului decizional la fiecare nivel în facultate permanent Birou Consiliu  

Actualizarea  paginii web a facultăţii pentru promovarea ofertei educaţionale şi a manifestărilor ştiinţifice 

organizate de facultate 
permanent Comisia de imagine  

Urmărirea traseelor absolvenţilor şi îmbunătăţirea curriculei prin feed-back-ul obţinut permanent 
Secretariat 

Birou Consiliu 
 

Promovare a ofertei academice a facultăţii  pentru studii universitare şi postuniversitare cu materiale de promovare 

si vizite in laboratoarele facultatii 
aprilie, mai Comisia de imagine 3000 FB 

Participarea activă și efectivă a studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor, personalului didactic auxiliar și a 

celui administrativ la dezvoltarea și implementarea strategiei facultății 
permanent Conducerea facultatii  

Tipărirea de broşuri şi materiale de prezentare  a ofertei academice a facultăţii permanent Comisia de imagine 2000 VP 
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