
 
 

RAPORT DE IMPLEMENTARE 

PROIECT FDI 2022:  CNFIS-FDI-2022-0468 

Domeniu vizat: D6 –Dezvoltarea capacitatii institutionale pentru cercetare in universitati 

Bugetul total: 427.758,00 lei 

Director de proiect: prof.dr.ing. Oana Gîngu 

Titlul proiectului: Cresterea calitatii actului educational prin modernizarea infrastructurii de cercetare 
a Universitatii din Craiova 

Acronimul proiectului: INFRAQUAL 

Scopul proiectului: asigurarea unei infrastructuri de cercetare de înalt nivel și a unui climat 
competitiv instituțional în vederea îmbunătățirii poziției Universității din Craiova în ierarhizările 
de profil 

Obiectivele (Ob.) proiectului: 
Ob. 1. Modernizarea laboratoarelor de cercetare în vederea extinderii colaborărilor cu firme 
și laboratoare de profil.  
Ob. 2. Creșterea capacității instituționale prin efectuarea de servicii de reparații și mentenanță a 
spațiilor și infrastructurii de cercetare dedicate desfășurării în condiții optime a activităților 
specifice. 
Ob. 3. Creșterea impactului social al cercetării prin promovarea activităților proiectului și 
diseminarea rezultatelor. 

Activități asumate: 
 Activit.1. Realizarea lucrărilor de reparații și modernizare a spațiilor de cercetare și

informare-documentare
A1.1 Identificarea parametrilor tehnici și realizarea caietului de sarcini conținând specificațiile 
tehnice necesare realizării obiectivului propus. 
A1.2 Achiziția și realizarea lucrărilor de reparații și de modernizare a spațiilor de cercetare și 
informare-documentare ale UCV. 
A1.3 Monitorizarea lucrărilor de reparații și modernizare a spațiilor de cercetare și informare-
documentare ale UCV. 
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 Activit. 2 Suport pentru activitățile de cercetare
A2.1 Achiziția și realizarea lucrărilor de reparații și de modernizare a laboratoarelor de cercetare 
care să asigure operarea în condiții de siguranță a aparaturii de laborator existente .
A2.2 Identificarea materialelor, serviciilor, pieselor de schimb etc. necesare operării în condiții 
optime a infrastructurii de cercetare a UCV identificate la activitatea A2.1.
A2.3 Organizarea și realizarea de achiziții publice pentru serviciile si materialele identificate la

 Activit. 3Diseminarea rezultatelor cercetării

A3.1 Organizarea de evenimente: conferințe cercetare / simpozioane studențești/ cercuri pentru 
elevi și studenți la Biblioteca Universității din Craiova, workshop, simpozioane naționale de 
specialitate, sesiune de referate și comunicări științifice studențești etc.) pentru promovarea 
rezultatelor cercetării. 
A3.2 Crearea și actualizarea paginii web a proiectului. 

Rezultate: 
Toate activitățile propuse și toti indicatorii preconizați au fost îndepliniți. 

R1 (A1) Spații de cercetare și informare-documentare modernizate. Termenii și condițiile de 
studiu și cercetare din universități, în special după perioada pandemiei de Covid-19, au impus 
modernizarea spațiilor de cercetare și documentare-informare aferente din Universitatea din 
Craiova. În acest context, au fost efectuate servicii de modernizare a locațiilor respective, așa cum 
se poate observa din informațiile/imaginile postate pe site-ul proiectului.  

R2.1 (A2) Spații renovate care să asigure funcționarea în condiții de siguranță în muncă a 
aparaturii existente. Anterior proiectului, anumite spații de cercetare și informare-documentare 
impuneau realizarea de reparații si mentenanță astfel încât studenții să aibă condiții moderne de 
studiu și cercetare. Așa cum se remarcă din pagina de site a proiectului, rezultatul scontat a fost 
îndeplinit la nivelul indicatorilor prescriși. 

R2.2 (A2) Echipamente în stare optimă de funcționare pentru susținerea activităților de cercetare 
și informare-documentare. Au fost efectuate servicii de mentenanță și service pentru echipamentele 
existente deja în dotarea spațiilor de cercetare și documentare-informare aferente din Universitatea 
din Craiova, rezultatele obținute înregistrându-se la indicatorii prevăzuți.   

R3.1 (A3) Evenimente de diseminare a rezultatelor cercetării. În etapa de implementare a 
proiectului au avut loc mai multe evenimente științifice cu participarea integrală a studenților 
implicați în activități de cercetare, dintre care amintim: Sesiunea de referate și comunicări 
științifice studențești (12-13 mai 2022); Concursul “I.G. Murgulescu” (1-3 aprilie 2022), 
Simpozionul național de chimie, ediția a XIV-a (28 oct. 2022). 

R.3.2 (A3) Pagina web a proiectului. Arhitectura proiectului, respectiv obiectivele, activitățile și
rezultatele obținute, este vizibilă și accesibilă pe pagina de web
https://www.ucv.ro/it_fonduri_eur/fonduri/raportare_FDI_2022.php, realizată cu ajutorul
Serviciului de Informatică și Comunicații al Universității din Craiova.

Proiect finanţat de Ministerului Educaţiei din fondul pentru dezvoltarea instituţională a 
universităţilor de învăţământ superior de stat 2022 

https://www.ucv.ro/it_fonduri_eur/fonduri/raportare_FDI_2022.php
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