
 
                                                                                                                                     

        
          
 
 
 

PLAN OPERAŢIONAL 
 

PENTRU ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
DIN ANUL 2016 

  
 
Strategia cercetării ştiinţifice a Universității din Craiova (UCV) pentru perioada 2016 – 2020 este 
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. 

 
Obiectivele strategice care au fost adoptate în baza acestor principii sunt următoarele: 

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 spiritului antreprenorial și a unui sistem eficient de management al activităților CDI; 
V. dezvoltarea și valorificarea profitabilă a infrastructurii proprii de cercetare; 
VI. dezvoltarea cercetării aplicative și tehnologice; 
VII.  extinderea parteneriatelor cu mediul ştiinţific şi socio-economic, intern şi internaţional.   

 
Măsurile concrete care se au în vedere pe parcursul anului 2016 pentru transpunerea în practică a Strategiei 
cercetării ştiinţifice sunt menționate în continuare pentru fiecare dintre obiectivele de mai sus. 
 
I. Susținerea cercetării avansate, promovarea direcţiilor și grupurilor de excelenţă. 
 
I.1. Reorganizarea Departamentului de Cercetare și Management Programe (DCMP), precum și a Consiliului 

Cercetării Științifice al UCV (CCS) și adoptarea unui nou regulament de funcționare al acestor 
organisme. Includerea unui grup de experți care să sprijine implementarea strategiei CDI. 
Termen: iunie 2016 
Răspund: Prorectorul cu cercetarea ştiinţifică şi 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. Creşterea calităţii revistelor, promovarea şi indexarea lor ISI sau BDI. 
Termen: permanent 
Răspund: Prorectorul cu cercetarea ştiinţifică, CCS, colectivele de redacţie ale revistelor 

 
I.4. Organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale: minim 20 de activităţi/an 

Termen: permanent 
Răspund: Prorectorul cu cercetarea ştiinţifică, decanii şi directorii departamentelor facultatilor  

 
 
II. Dezvoltarea unei resurse umane de excelență, specifică pentru activități CDI. 
 
II.1. Întărirea structurilor de cercetare prin integrarea în structurile de cercetare ale UCV a unui număr 

semnificativ de specialiști cu recunoaștere națională și internațională cu statut de cercetători asociați sau 
cercetători asociați onorifici. 
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Termen: Septembrie 2016 
Răspund: Prorectorul cu cercetarea științifică şi CCS. 

 
II.2.  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 2015. 
Termen: octombrie 2016 

 Răspunde: Prorectorul cu cercetarea științifică şi DCMP. 
II.3. Acordarea unor premii studenților doctoranzi sau masteranzi pentru rezultate remarcabile obținute în 

tezele de doctorat sau la conferințe internaționale.  
Termen: decembrie 2016 
Răspund: Prorectorul cu cercetarea ştiinţifică, CCS si directorul Institutiei Organizatoare de Studii 
Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.) 

 
III. Creşterea volumului de fonduri atrase prin activității CDI 
 
III.1. Actualizarea site-ului universităţii cu anunţuri privind lansarea competiţiilor de proiecte şi diseminarea 

informaţiilor legate de acestea.  
Termen: permanent 
Răspund: Prorectorul cu cercetarea ştiinţifică şi DCMP 

 
III.2. Promovarea și stimularea participării la programele de cercetare naționale (lansate de Autoritatea 

Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică - ANCS) sau la cele internaționale (în special cele europene, sub 
egida Horizon 2020) 
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 departamentelor facultatilor 

 
IV. Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a unui sistem eficient de management al activităților CDI 
 
IV.1. Utilizarea efectivă a sistemului informatic de gestionare a datelor referitoare la activitatea de cercetare 

ştiinţifică. Elaborarea situațiilor statistice pentru anul 2015 pe baza acestui sistem. 
Termen: mai 2016 
Răspund: Prorectorul cu cercetarea ştiinţifică şi DCMP 

 
IV.2.  Organizarea eficientă a activității de evaluare a cercetării ştiinţifice a cadrelor didactice din universitate, 

în baza noii metodologii de finanțare stabilită de Consiliul Național pentru Finanțarea Invățământului 
Superior (C.N.F.I.S.), participarea la elaborarea rapoartelor de autoevaluare instituțională ce vor fi 
solicitate pe parcursul anului. 
Termen: la datele solicitate 
Răspund: Prorectorul cu cercetarea ştiinţifică şi CCS 

 
V. Dezvoltarea și valorificarea profitabilă a infrastructurii proprii de cercetare. 
 
V.1.  Inaugurarea și integrarea Infrastructurii de Cercetare în Ştiinţe Aplicate (INCESA) ca platformă de 

cercetare cu utilizatori multiplii în sistemul integrat de cercetare de la UCV.  
Termen: iunie 2016 
Răspund: Prorectorul cu cercetarea stiinţifică şi directorul executiv INCESA 

 
V.2. Înființarea în cadrul DCMP a unui Centru pentru expertizare și acreditare care să asigure creșterea 
numărului de laboratoare proprii acreditate pentru certificarea de produse/procese noi şi pentru dezvoltarea de 
servicii de consultanţă ştiinţifică, expertiză si audit. 

Termen: iulie 2016 
Răspund: Prorectorul cu cercetarea ştiinţifică 

 



V.3  Restructurarea într-o formulă mai eficientă a Institutului de Cercetări Științifice (ICS), institut care va 
include centrele de cercetare interdisciplinare din cadrul INCESA, stațiunile și infrastructurile de 
cercetare existente la UCV.  
Termen: septembrie 2016. 
Răspund: Prorectorul cu cercetarea ştiinţifică şi directorul INCESA 

 
VI. Dezvoltarea cercetării aplicative și tehnologice. 
 
VI.1. Stabilirea de către Departamentul de Relații cu Mediul Economic si Socio-Cultural (DR-MESC) a 

partenerilor strategici pentru fiecare domeniu și facultate. 
 Termen: iulie 2016 
 Răspund: Prorectorul cu cercetarea ştiinţifică, directorul DR-MESC, decanii 
 
VI.2. Lansarea unor teme de dizertație sau de doctorat în colaborare cu agenții economici interesați. 
 Termen: septembrie 2016 
 Răspund: Prorectorul cu cercetarea ştiinţifică şi directorul DR-MESC 
 
VII. Extinderea parteneriatelor cu mediul ştiinţific şi socio-economic, intern şi internaţional 
 
VII.1. Organizarea unor întâlniri de lucru cu agenţii economici în vederea semnării unor noi contracte 

(cercetare, prestări servicii, participări la proiecte de cercetare etc.) sau dezvoltării colaborărilor 
existente. 
Termen: permanent 
Răspund: Prorectorul cu cercetarea ştiinţifică şi legătura cu mediul economic şi directorul DR-MESC 

 
VII.2. Elaborarea şi transmiterea unor chestionare pentru identificarea nevoilor și solicitărilor agenţilor 

economici care desfășoară activități inovative. 
Termen: mai 2016 
Răspunde: Prorectorul cu cercetarea ştiinţifică şi legătura cu mediul economic şi directorul DR-MESC 
 

VII.3. Încheierea minim a unui acord de parteneriat cu un institut național de cercetare pentru înființarea unui 
grup de cercetare comun cu UCV. 
Termen: mai 2016 
Răspunde: Prorectorul cu cercetarea ştiinţifică şi legătura cu mediul economic şi directorul DR-MESC  
 

VII.4. Menținerea sau obținerea accesului la cât mai multe infrastructuri de cercetare din ţară şi din străinătate, 
prin participarea la programe de cercetare comune. 
Termen: permanent 
Răspund: Prorectorul cu cercetarea științifică, decanii şi directorii departamentelor facultatilor. 
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