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Măsurile concrete care se au în vedere pe parcursul anului 2015 pentru transpunerea în practică a 

obiectivelor specifice adoptate în Strategia privind Cercetarea Ştiinţifică de la Universitatea din 

Craiova sunt următoarele: 

 

A. Modernizarea managementului cercetării ştiinţifice pentru creşterea capacităţii 

instituţionale 

 

A.1  Adaptarea Strategiei de cercetare a UCV la cerințele exprimate în Strategia națională pentru 

2014 – 2020 (HG 979/10 oct. 2014) și la noile priorități ale programului Horizon 2020. 

Termen: ianuarie 2015 

Răspund: Prorectorul cu cercetarea științifică, DCMP 

 

A.2  Includerea UCV ca nod important în Proiectul Europe Entreprise Network 

Termen: Ianuarie 2015 

Răspund: Prorectorul cu cercetarea științifică, DCMP, DRMESC 

 

A.3 Utilizarea efectivă a noului sistem informatic de gestionare a datelor referitoare la activitatea 

de cercetare ştiinţifică. Elaborarea primelor situații statistice pe baza acestui sistem. 

Termen: martie 2015 

Răspund: Prorectorul cu cercetarea științifică, DCMP, prodecani, directori departamente 

 

A.4  Organizarea eficientă a activității de evaluare a cercetării ştiinţifice a cadrelor didactice din 

universitate, în baza noii Metodologii de finanțare stabilită de CNFIS, participarea la 

elaborarea rapoartelor de autoevaluare instituțională ce vor fi solicitate pe parcursul anului. 

Termen: la datele solicitate 

Răspund: Prorectorul cu cercetarea științifică, CCS, DCMP, decani, directori departamente 

  

A.5 Actualizarea site-ului Universităţii cu anunţuri privind competiţiile de proiecte lansate şi 

diseminarea informaţiilor legate de acestea.  

Termen: permanent 

Răspund: Prorectorul cu cercetarea ştiinţifică, DCMP 

 

 



B. Dezvoltarea resurselor umane pentru cercetare 

 

B.1  Propunerea unui sistem integrat de cercetare științifică, prin crearea unui Institut de 

cercetări multidisciplinare, institut care să includă toate centrele, stațiunile și 

infrastructurile de cercetare existente la UCV.  

Termen: aprilie 2015. 

Răspund: Prorectorul cu cercetarea științifică, DCMP, CSS 

 

B.2 Întărirea structurilor de sprijin pentru activitatea de cercetare, prin integrarea în Institutul de 

Cercetare ce va fi inițiat la nivelul Universității a unui număr de tineri cercetători cu studii 

doctorale, postdoctorale şi tineri cu stagii de cercetare în străinătate 

Termen: Octombrie 2015 

Răspund: DCMP, Departamentul Resurse Umane 

 

B.3 Atragerea în colectivele de cercetare constituite la nivelul centrelor de cercetare din instituție a unor 

cercetători cu experienţă din ţară şi din străinătate cărora să li se recunoască afilierea la Universitatea 

din Craiova în calitate de  ”cercetători asociați”. 

Termen: permanent 

Răspund: Prorectorul cu cercetarea științifică, CSS 

 

B.4 Crearea unui grup de sprijin a cercetării prin angajarea unor asistenți de cercetare in cadrul 

DCMP, pentru toate domeniile științifice semnificative din universitate. 

Termen: sem I, 2015 

Răspund: Prorectorul cu cercetarea științifică, DCMP, CSS 

 

 
C. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare 

 

C.1  Punerea în funcțiune și integrarea INCESA ca platformă de cercetare cu utilizatori multiplii 

în sistemul de cercetare de la UCV.  

Termen: sem II, 2015 

Răspund: Prorectorul cu cercetarea științifică, CS-INCESA, CSS,  DCMP 

 

C.2  Menținerea accesului la cât mai multe infrastructuri de cercetare din ţară şi străinătate, inclusiv la 

baze de date cu jurnale şi cărţi electronice. 
Termen: permanent 

Răspund: Prorectorul cu cercetarea științifică, decanii, directorii de departamente 

 

D. Cresterea vizibilităţii interne şi internaţionale a activităţii de cercetare 

 

D.1 Creşterea calităţii revistelor, promovarea şi indexarea lor ISI sau BDI. 

Termen: permanent 

Răspund: DCMP, CCS, colectivele de redacţie ale revistelor 

 

D.2 Cresterea numărului de laboratoare acreditate pentru certificarea de produse/procese noi şi 

dezvoltarea de servicii de consultanţă ştiinţifică, expertiză si audit. 

Termen: permanent 



Răspund: DCMP, decanii, responsabilii de laboratoare 

 

D.4 Organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale: minim 20 de activităţi 

Termen: permanent 

Răspund: Prorectorul cu cercetarea științifică, decanii, directorii de departamente 

 

E. Finanţarea cercetării 

 

E.1 Atragerea de resurse financiare din contracte de cercetare, servicii de consultanţă, donaţii şi 

sponsorizări. 

Termen: permanent 

Răspund: Prorectorul cu cercetarea științifică, DCMP, decanii, directorii de departamente 

 

E.2 Accesarea programelor de finanțare din fonduri europene, în competițiile lansate în 

Programul Horizon 2020 

Termen: permanent 

Răspund: Prorectorul cu cercetarea științifică, DCMP, CSS 

 

E.3  Stimularea activității de cercetare a cadrelor didactice și cercetătorilor din instituție prin:  

(i) premierea rezultatelor deosebite obținute de aceștia în domeniul cercetării și inovării pe 

parcursul anului 2014. Termen: aprilie 2015. 

(ii) lansarea unei noi competiții de granturi interne. Termen: aprilie 2015. 

Răspund: Prorectorul cu cercetarea științifică, CCS, DCMP 

 

E.4 Sprijinirea tinerilor cercetători prin atragerea în continuare de fonduri structurale destinate 

doctoranzilor și postdoctoranzilor 

Termen: permanent 

Răspund: Prorectorul cu cercetarea științifică, DFE 

 


