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PLAN OPERAŢIONAL
pentru cercetare-dezvoltare-inovare
în perioada 2012 – 2016
Nr.crt. Obiective
1

Modalități de realizare a obiectivelor

Indicator de
performanță
Modernizarea infrastructurii de Amenajarea/reamenajarea
spaţiului din Laboratorul din
E20. Suma
cercetare existente și
E20 destinat activităţilor didactice și de
estimată 9000
construirea de infrastructuri noi cercetare și dotarea acestuia cu mobilier
RON
corespunzător .
1.2. Cofinanțarea proiectelor care

220000 RON

Termen
Anual

Anual

sprijină modernizarea infrastructurii de cercetare
2

Consolidarea domeniilor de
cercetare tradiţionale

2.1. Participarea la competiţii naţionale şi Raport între nr. de
internaţionale de proiecte de cercetare.

Anual

participări și nr. de
proiecte câștigate
1/5.

2.2. Dezvoltarea de parteneriate directe sau în

Creșterea anuală

cadrul proiectelor de cercetare cu operatori

cu 50% a nr. de

economici industriali, inclusiv întreprinderi mici

proiecte realizate

şi mijlocii, şi institute de cercetare.

cu industria

Anual

3

Formarea de echipe de
cercetători tineri

3.1.Implicarea studenţilor în studii ale căror

1 sesiuni/

rezultate să fie prezentate în cadrul sesiunilor

25/

de

valoare premii 800

cercetare

studenţească

şi

premierea

rezultatelor cercetărilor.

3.2.Realizarea de lucrări de masterat de
cercetare finalizate cu publicarea unei lucrari
4

Dezvoltarea capacităţii de
inovare

Nr.masterate -

Anual

Anual

25/nr. lucrari

publicate - 3
din tematica tezei într-un jurnal BDI sau ISI
4.1. Acordarea sprijinului financiar necesar Min. o competiție/ Anual
participării cadrelor didactice şi studenţilor la an
competiţii de inovare.

5

Creşterea vizibilităţii
universităţii ca centru de
cercetare

5.1. Creșterea numărului de publcații ISI și BDI.

10% ISI ; 20% BDI ISI-10% /an
BDI – 20%/an

5.2. Sprijinirea participării studenţilor şi

5 participanți/2

cadrelor didactice la manifestări științifice

manifestări/1500

internaționale și la competiţii internaţionale.

RON contribuție

Anual

financiară

5.3. Înscrierea cadrelor didactice/
cercetătorilor/ studenţilor în asociaţii ale

2 asociații
2

specialiştilor.
5.4. Declararea apartenenţei instituţionale în

persoane/

asociație

Anual

toate publicaţiile realizate de cadrele didactice
şi studenţii Universităţii
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