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Planul operațional de acțiune pentru anul 2019 are în vedere direcțiile de acțiune adoptate prin Strategia 
cercetării ştiinţifice a Universității din Craiova pentru perioada 2016 – 2020. Aceasta a fost fundamentată 
pe următoarele trei principii:  

• Creşterea performanţei şi vizibilităţii instituției (la nivel regional, național, internațional). 
• Generarea de resurse prin activități CDI. 
• Impunerea instituției ca lider regional de cunoaștere și inovare. 

 
Măsurile concrete care se au în vedere pe parcursul anului 2019 pentru transpunerea în practică a 
Strategiei cercetării ştiinţifice se grupează în jurul următoarelor obiective strategice:  

I. Susținerea cercetării avansate, promovarea direcţiilor și grupurilor de excelenţă. 
II. Dezvoltarea unei resurse umane de excelență, specifică pentru activități CDI. 
III. Creşterea volumului de fonduri atrase prin activității CDI. 
IV. Dezvoltarea cercetării aplicative și tehnologice. 
V. Extinderea parteneriatelor cu mediul ştiinţific şi socioeconomic, intern și internațional. 

 
Vom menționa în continuare activitățile propuse, termenele de realizare și responsabilii pentru 
implementarea fiecăruia dintre obiectivele de mai sus. 
 
I. Susținerea cercetării avansate, promovarea direcţiilor și grupurilor de excelenţă 
 
I.1. Modernizarea sistemului de comunicare cu cercetătorii și cadrele didactice.  

O comunicare eficientă presupune modernizarea infrastructurii IT de care dispune Departamentul de 
Cercetare și Management Programe (DCMP), având în vedere că infrastructura existentă are o 
vechime de aproape 10 ani, fiind uzată fizic și moral. Se impune achiziționarea a două calculatoare, 
a unei imprimante și a unui scaner.  
Termen: iunie 2019 
Răspund: Prorectorul cu cercetarea ştiinţifică, directorul DCMP 

 
I.2. Menținerea accesului la informații științifice pentru cadrele didactice și studenții Universității, 

inclusiv la bazele de date cu jurnale şi cărţi electronice. 
Termen: permanent 
Răspund: Prorectorul cu cercetarea ştiinţifică, responsabilul ANELIS PLUS, directorul bibliotecii 
 

I.3. Editarea jurnalului propriu Journal of Young Researchers, destinat în mod special doctoranzilor și 
tinerilor cercetători. Jurnalul va avea apariție anuală și două serii distincte, una pentru științele exacte 
și științele inginerești și o a doua serie pentru științele umaniste și sociale. 
Termen: noiembrie 2019 
Răspund: Prorectorul cu cercetarea ştiinţifică, CCS, colectivele de redacţie ale revistei. 

 



I.4. Continuarea procesului de modernizare a platformei proprii pentru raportarea activității de cercetare. 
Utilizarea efectivă a acestui sistem informatic în gestionarea datelor referitoare la activitatea de 
cercetare ştiinţifică. 
Termen: mai 2019 
Răspund: Prorectorul cu cercetarea ştiinţifică, DCMP 

 
 
II. Dezvoltarea unei resurse umane de excelență, specifică pentru activități CDI 
 
II.1. Continuarea procesului de întărire a structurilor de cercetare, prin integrarea în acestea a unui număr 

semnificativ de specialiști cu recunoaștere națională și internațională, cu statut de cercetători asociați 
sau cercetători asociați onorifici. 
Termen: Septembrie 2019 
Răspund: Prorectorul cu cercetarea științifică, CCS. 

 
II.2.  Organizarea unei noi ediții a Galei cercetării, manifestare care vizează stimularea activității de 

cercetare a cadrelor didactice și cercetătorilor din instituție prin premierea rezultatelor deosebite 
obținute de aceștia în domeniul cercetării și inovării pe parcursul anului 2018.  
Termen: octombrie 2019 

 Răspunde: prorectorul cu cercetarea științifică, DCMP. 
 
II.3. Organizarea unor sesiuni de comunicări științifice și acordarea unor premii studenților doctoranzi sau 

masteranzi pentru rezultate remarcabile obținute în activitatea de cercetare științifică.  
Termen: decembrie 2019. 
Răspund: Prorectorul cu cercetarea ştiinţifică, CCS, director IOSUD 

 
III. Creşterea volumului de fonduri atrase prin activității CDI 
 
III.1. 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 

 
III.2. Promovarea și stimularea participării la programele de cercetare naționale și internaționale. O 

atenție specială se va acorda integrării Universității din Craiova în programele ce se vor lansa sub 
egida Interreg DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME. 
Termen: permanent 
Răspund: Prorectorul cu cercetarea ştiinţifică şi DCMP 
 

III.3. Atragerea de resurse financiare din contracte de cercetare, servicii de consultanţă, donaţii şi 
sponsorizări. 
Termen: permanent 
Răspund: Prorectorul cu cercetarea ştiinţifică, decanii, directorii de departamente 

 
IV. Dezvoltarea cercetării aplicative și tehnologice 
 
IV.1.  Continuarea procesului de impunere a INCESA ca platformă de cercetare reprezentativă la nivel 

regional și național. Susținerea programelor de cercetare lansate sub egida INCESA.  
Termen: permanent 
Răspund: Prorectorul cu cercetarea stiinţifică, director executiv INCESA 

 



IV.2. Continuarea procesului de promovare a competențelor și a echipamentelor proprii care pot să ofere 
servicii CDI partenerilor regionali și naționali. Creșterea numărului de laboratoare proprii acreditate 
pentru certificarea de produse/procese noi şi pentru dezvoltarea de servicii de consultanţă ştiinţifică, 
expertiză sau audit. 
Termen: permanent 
Răspund: Prorectorul cu cercetarea ştiinţifică, director general INCESA. 

 
V. Extinderea parteneriatelor cu mediul ştiinţific şi socioeconomic, intern şi internaţional 

 
V.1. Consolidarea, prin intermediul Departamentului de Relații cu Mediul Economic și Socio-Cultural 

(DR-MESC) a relației cu partenerii strategici pentru fiecare domeniu și facultate. Organizarea unor 
întâlniri de lucru cu agenţii economici în vederea semnării unor noi contracte (cercetare, prestări 
servicii, participări la proiecte de cercetare, etc.) 

 Termen: permanent 
 Răspund: Prorectorul cu cercetarea, directorul DR-MESC, decanii. 
 
V.2. Lansarea unor teme de dizertație sau de doctorat în colaborare cu agenții economici interesați. 
 Termen: septembrie 2019 
 Răspund: Prorectorul cu cercetarea ştiinţifică, directorul DR-MESC 
 
V.3. Încheierea a minim unui acord de parteneriat cu un Institut Național de Cercetare pentru înființarea 

unui grup de cercetare comun cu UCV. Menținerea sau obținerea accesului la cât mai multe 
infrastructuri de cercetare din ţară şi din străinătate, prin participarea la programe de cercetare 
comune. 
Termen: mai 2019 
Răspunde: Prorector cercetare şi legătura cu mediul economic, director DR-MESC 

 


