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Obiectiv

Acţiuni
preconizate
pentru
îndeplinirea
obiectivului

Constituirea
ofertei
educaționale
Actualizarea
Ghidurilor de
studiu ale
disciplinelor
-Selectarea celor
mai performanti
si bine pregatiti
candidati pe
baza criteriilor
de selecţie
specifice
(exemen
admitere pentru
linia de studii în
limba română şi
selecţie de
dosare pentru
liniile de studiu
în limba
franceză şi în
limba engleză)
- Creșterea
transparenței în
procedura de
admitere și în
procedura de
transfer.

- Analiza și
definirea planului
de învățământ
- Actualizarea
permanentă a
site-ului

Aprobare plan de
invatamant

Buget UMF

Decan, P2

Iun. 2017

Număr cursuri editate

Fonduri
alocate

P1, P2, P5,
Director
departament

1 oct. 2016

- Mediatizarea
ofertei
educationale in
licee prestigioase
din ţară
- Aplicație pentru
proiect finanțat
având ca obiectiv
creșterea
nivelului de
informare a
potențialilor
candidați la
facultatea de
medicină dentară
- Revizuirea grilei
de evaluare a
candidaturilor
apentru liniile de
invatare in limba
franceza si in
limba engleza, pe
baza criteriilor de
performanţă şi
motivaţie.

- Prezenta
universitații/facultății la
târgurile de educatie, de
tip Universitaria
- Concurența
inregistrată cu prilegul
admiterii prin examen si
prin selecție de dosare
- Proporţia absolvenţilor
de liceu cu bacalaureat
în anul în care aplică la
facultatea noastră
- Rezultatele la
invatatura a studentilor
din anul I
- Rata de
promovabilitate

- Fonduri
UMF şi
fonduri alocate

- Decanul
- Biroul de
consiliu al
facultatii de
medicina dentara
(prodecanii)

1 octombrie
2016

Cuantificarea
obiectivului
(exemple)

Costuri
estimate

30 000 Ron

1

Sursă de
finanţare

Responsabil

Termen

Monitorizarea
obiectivului
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Acţiuni
preconizate
pentru
îndeplinirea
obiectivului

Cuantificarea
obiectivului
(exemple)

- Creşterea
vizibilităţii şi a
percepţiei
pozitive asupra
faculăţii

Alcatuirea unui
ghid de studii și
ghid pentru
facultatea de
medicina dentara

Concurenţa şi nivelul de
pregătire al candidaţilor

Asigurarea unei
educaţii
adaptate nevoii
studenților, care
să ofere
posibilităţi reale
de
integrare a
absolvenţilor
în viaţa
economică şi

Actualizarea
curriculei
programelor de
licență, în
concordanță cu
dinamica
profesiei şi
evoluţia
cunoaşterii în
domeniul
sănătății
Actualizarea
ofertei de cursuri
opționale și
facultative

planuri de învăţământ
actualizate
fişe disciplină
număr de participanți la
cursurile
postuniversitare
număr de studenți la
programele de studiu în
franceză, engleză
număr de participanți la
workshopul tematic
organizat cu ocazia
Zilelelor UMF
adaptarea metodologiei
de organizare a
cursurilor opționale și
facultative la situația
fiecărui an de studiu.

Obiectiv

socială națională
și internațională;

Orientarea
profesională a
studenților
Continuarea
procesului de
internaționalizare
a studiilor
Propunerea de noi
masterate și/sau
revizuirea
curriculei în cazul
celor existente
Adaptarea

Costuri
estimate

Sursă de
finanţare

Responsabil

Termen

24 000 Ron
pentru
tiparirea
ghidului
facultatii

Fonduri UMF
şi fonduri
alocate

Decanul şi Biroul
de Consiliu

30 .06. 2016

Decan
Prodecani
Directori de
departament
Titulari de curs
Coordonatori
programe de
rezidențiat
Coordonatori curs
postuniversitar
Comisia de
activitate
didactică a
Consiliului
Facultăţii
Responsabil
practică de
specialitate
OSF
Responsabil
specializare
Nutriție și
Dietetică

2

Anual

Monitorizarea
obiectivului
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Obiectiv

ameliorarea
procesului de
invatamant pt
rezidenti

pondere
crescuta pe
activitatile
practice/clinice

Acţiuni
preconizate
pentru
îndeplinirea
obiectivului
curriculei pentru
rezidenți la
condițiile actuale
de activitate
Actualizarea
ofertei de cursuri
postuniversitare
în concordanță cu
nevoile
profesioniștilor
din domeniul
sănătate
- evidenta mai
clara a sistemului
de cursuri cu
rezidentii
- verificare logbook-uri ale
rezidentilor
- Evaluarea
activităţii
didactice şi
practice a
medicilor
rezidenţi
- evidenta
rotatiilor
rezidentilor
ceruta la fiecare
cordonator
- verificare
rotatiilor
rezidentilor
- chestionare de
evaluare a

Cuantificarea
obiectivului
(exemple)

Costuri
estimate

Sursă de
finanţare

Responsabil

Termen

Monitorizarea
obiectivului

Program de cursuri cu
rezidentii si tematica
cursurilor cu cadrele
didactice desemnate pt.
Predare
Chestionare de evaluare

normare in
statele de
funcţii
-din încasările
valutare ale
rezidenţilor
străini

Coordonatorii
/înrumătorii de
rezidenţiat

permanent

Prorectorat de studii
postuniv. si
rezidenţiat

-Log-book-ul de
rezidentiat
-Evidenta rotatiilor
pentru rezidentii din
toate specalitatile

nu necesita
costuri pentru
executare

-Coordonatorii de
rezidentiat
-Prorectorat
rezidentiat
-Indrumatorii de
rezidentiat din
toate specialitatile

permanent

Prorectorat de studii
postuniv. si
rezidenţiat

3
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Obiectiv

Învăţarea

II

considerarea
extinderii
invatamantului
practic in spitale
teritoriale
arondate in baza
protocoalelor de
colaborare
semnate

Acţiuni
preconizate
pentru
îndeplinirea
obiectivului
satisfactiei
rezidentilor cu
privire la
activitatea de
pregatire
- evidenta
rotatiilor
rezidentilor in
spitale teritoriale
arondate

Cuantificarea
obiectivului
(exemple)

Sursă de
finanţare

Costuri
estimate

Responsabil

Log-book-ul de
rezidentiat
Registre de evidenta a
rotatiilor rezidentilor

-

-

Coordonatorii de
rezidentiat
Prorectorat
rezidentiat

- In functie
de numărul si
volumul
cărţilor sau
cursurilor
publicate

- fonduri UMF

Decan
Prodecan Didactic

- Cresterea
ofertei de
material/suport
didactic pentru
toate liniile de
invatare

- Promovarea
editarii de
manuale noi,
actualizarea
manulalelor vechi

- Gradul de satisfactie al
studentilor
- Ameliorarea
rezultatelor la invatatura

- Promovarea
sistemelor
moderne de
invatare
specifică
adultului

- Instruirea
cadrelor de
didactice in cadru
organizat

- Gradul de satisfactie al
studentilor
- Ameliorarea
rezultatelor la invatatura

Decan
Prodecan
dezvoltare
academica

4

Termen

permanent

Permanent

Permanent

Monitorizarea
obiectivului

Prorectorat de studii
postuniv. si
rezidenţiat

Domeniu
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Obiectiv

Acţiuni
preconizate
pentru
îndeplinirea
obiectivului

1. Centralizarea
infrastructurii de
cercetare la
nivelul
Universitatii în
vederea creşterii
vizibilităţii lor si
posibilitatea
depunerii de noi
proiecte de
cercetare
2. Identificarea
şi promovarea
unor domenii de
cercetare
interdisciplinară

Stabilirea
campurilor care
trebuie
completate in
platforma ERRIS,
in conformitate
cu aceasta si
punerea la
dispozitia celor
interesati

Campuri obligatorii
spre completare
directorilor de
departamente

- Organizarea de
întâlniri pe
domenii
interdisciplinare
de vârf care să
reunească
cercetători din
universităţile
clujene şi
institutele de
cercetare
- organizare
Scoala de vara pe
domenii
interdisciplinare
- Încheierea de
acorduri de
parteneriat în
vederea depunerii
de proiecte în
parteneriat cu
institute/centre/fir
me in competiţiile
naţionale şi

1 intalnire organizata in
25 iulie

Cuantificarea
obiectivului
(exemple)

Costuri
estimate

20000 lei

Septembrie 2016
Număr acorduri /
participări în proiecte

5

Sursă de
finanţare

Venituri
proprii, FSE,
BN, UE

Responsabil

Termen

Monitorizarea
obiectivului

DepCDI

permanent

Director depatament

DepCDI
Facultăţi/Disciplin
e

Decembrie
2016

Director depatament
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Obiectiv

3. Sprijinirea
accesului la
surse de
finanţare a
cercetării

4. Optimizarea
infrastructurii de
cercetare si
eficientizarea
utilizarii
acesteia

Acţiuni
preconizate
pentru
îndeplinirea
obiectivului
internaţionale
deschise
- derularea
contractelor
pentru granturile
interne
- diseminarea
permanentă a
informaţiilor
referitoare la
competiţiile
deschise şi suport
pentru depunerea
de proiecte
- competitiile
deschise se aduc
la cunostinta
comunitatii
academice prin
anunturi postate
pe site-ul
Universitatii
- contractul
pentru proiectul
POSCCE MedFuture se afla
in perioada de
sustenabilitate

Cuantificarea
obiectivului
(exemple)

Costuri
estimate

- 58 granturi interne
pentru cadrele didactice
si doctoranzi finanţate
din veniturile proprii ale
Universitatii
- Proiecte depuse în
competiţii naţionale /
internaţionale

464.000 euro

- indeplinirea
obligatiilor asumate cu
privire la
sustenabilitatea
proiectului

Responsabil

Termen

Venituri
proprii, BN,
UE

DepCDI
Facultăţi/Disciplin
e

-permanent

Venituri
proprii, BN,
UE

DepCDI

-permanent

Monitorizarea
obiectivului

Director
depatament,
Prorectorat
stiintific,
Decan Facultati

6.000.000
euro

6000000

39290459
- contractare si
implimentare
proiecte POC
2016,
SECTIUNEA E –
Atragerea de

Sursă de
finanţare

- 4 proiecte castigate

6

Director depatament
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Obiectiv

5. Asigurarea
resursei umane
de calitate
implicată în
activitatea de
cercetare

6. Creşterea
calităţii
cercetării prin

Acţiuni
preconizate
pentru
îndeplinirea
obiectivului
personal cu
competente
avansate din
strainatate
SECTIUNEA G Parteneriate
pentru transfer de
cunoștințe
- finantare de
granturi interne
pentru studenti
- Implicarea
studenţilor în
activitatea de
cercetare
ştiinţifică prin
demararea
competitiei „IDEI
de invenții”, cu
acordare de
premii in bani.
destinate exclusiv
studentilor
- Sprijin pentru
studenţi în
derularea unor
proiecte de
cercetare
finanţare prin
Bursa tânărului
cercetător

Cuantificarea
obiectivului
(exemple)

- 24 granturi interne
pentru studenţi finanţate

Costuri
estimate

48.000 euro

Sursă de
finanţare

Venituri
proprii

Responsabil

Prorectorat
Cercetare
DepCDI

- decembrie
2016

Monitorizarea
obiectivului

Director depatament

- decembrie
2016

- Număr premii 19
25.000 lei

- 2 propuneri de
proiecte acceptate spre
depunere in
Compentitia 2016

Termen

30000 euro

- Facilitarea
accesului mobil la
ANELIS+

Venituri
proprii

-mai 2016

BN

Venituri
proprii

Biblioteca
Prorectorat

7

permanent

Director
depatament…..
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Obiectiv

accesul la baze
de date
internaţionale

7. Sustinerea
proiectelor si
postdoctoranzilo
r pentru
publicarea de
articolelor
stiintifice in
reviste publicate
sub egida
U.M.F.
8. Creşterea
calităţii
cercetării prin
introducerea de
indicatori de
performanţă

Acţiuni
preconizate
pentru
îndeplinirea
obiectivului

Cuantificarea
obiectivului
(exemple)

Costuri
estimate

Sursă de
finanţare

Responsabil

Termen

Monitorizarea
obiectivului

- Evaluarea
gradului de
accesare a
publicaţiilor
disponibile
- Selectarea
bazelor de date
achiziţionate prin
abonamente
proprii ale
universităţii
- Suport oferit
celor interesaţi cu
privire la alegerea
publicaţiei, FI,
citări şi
consultare asupra
articolului
- sustinerea
publicarii in
Revista Clujul
Medical

- Număr baze de date
achiziţionate

Site revista

Venituri
proprii

Prorectorat
Cercetare
Editura Iuliu
Hatieganu
Biblioteca

permanent

Director depatament

- Actualizarea
raportului
cercetarii (Cartea
albă) care include
rezultatele
ştiinţifice ale
fiecărui

- Set de criterii pentru
conceperea raportului
cercetarii (Cartea Alba)
- Bază de date

Venituri
proprii

Prorectorat
Cercetare
DepCDI

- decembrie
2016

Director depatament

Cercetare
DepCDI

8
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Obiectiv

9. Creşterea
vizibilităţii
rezultatelor
cercetării

Acţiuni
preconizate
pentru
îndeplinirea
obiectivului
departament
-mentinerea la zi
a situatiei
publicatiilor,
factorului de
impact a
cercetatorilor din
cadrul
Universitatii
- Stimularea
publicării
rezultatelor
cercetării în
reviste cotate ISI
cu factor mare de
impact
- Organizarea
unor seminarii de
instruire a
tinerilor
cercetători în
redactarea
articolelor
ştiinţifice
- Participarea la
saloane de
inventică – Iasi,
Timisoara
- Susţinerea
activitaţii de
brevetare prin
consultanţă şi
sprijin financiar
-Organizarea de

Cuantificarea
obiectivului
(exemple)

Costuri
estimate

Sursă de
finanţare

- Numar de articole şi
factor cumulativ de
impact

10.000 euro

Venituri
proprii
Fundatia Iuliu
Hatieganu

- seminar in septembrie
2016
- Numar de invenţii
premiate
- Numar de brevete
- Numar de manifestări
organizate

9

Responsabil

DepCDI

Termen

permanent

Monitorizarea
obiectivului

Director depatament

Obiectiv

Menţinerea şi
extinderea
parteneriatelor
strategice cu
instituţii de
cercetare din
străinătate
Internationalizar
ea educatiei si
cercetarii

Internationalizar
ea activitatii de
invatamant
superior,
incluziunea
sociala
Continuarea
acțiunilor de
informarediseminareconsiliere a
studențilordoctoranzi
pentru creșterea
capacității de

Acţiuni
preconizate
pentru
îndeplinirea
obiectivului
manifestări
ştiinţifice
naţionale şi
internaţionale
- Semnarea de noi
acorduri de
colaborare/
bilaterale/convenţ
ii

- Sustinerea
depunerii de
proiecte in
parteneriate
europene si
internationale si
formare de echipe
internationale de
cercetare
Sustinerea
depunerii de
proiecte pentru
dezvoltarea
institutionala
Diseminarea
informațiilor
studențilordoctoranzi cu
privire la
modalitatea de
accesare a
proiectelor/progra
melor de

Cuantificarea
obiectivului
(exemple)

Costuri
estimate

- Număr de acorduri
semnate

Sursă de
finanţare

Responsabil

Termen

Monitorizarea
obiectivului

Venituri
proprii, FSE

DepCDI

permanent

Director depatament

-Numar proiecte depuse

200000 euro

FSE
Venituri
proprii, FSE

DepCDI

permanent

Director depatament

-2 proiecte depuse
CNFIS-FDI-2016

297000 lei

FDI

DepCDI

Iunie 2016

Director
depatament,
Director economic,
Decani

Școala Doctorală
Număr proiecte în
derulare
Număr burse doctorale
acordate

Nu implică
cheltuieli
directe
pentru SD

10

Resurse proprii

Departamentul de
Cercetare,
Dezvoltare și
Inovare

Pe tot parcursul anului
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accesare a
programelor
europene

Promovarea
perseverentă și
continuarea
derulării
proiectelor de
dezvoltare a
resursei umane
destinate
cercetării

Standarde
obligatorii
privind
publicarea
științifică legată
de cercetarea
prin doctorat

Acţiuni
preconizate
pentru
îndeplinirea
obiectivului
cercetare;
Informarea și
consilierea
studențilordoctoranzi cu
privire la
inscrierea în
competiții și tipul
de programe care
pot fi accesate de
către aceștia
Cooptarea
studențilordoctoranzi în
programele de
cercetare și
încurajarea
înscrierii în astfel
de proiecte în
vederea
valorificării
activităților de
cercetare
Menținerea
standardelor
obligatorii pentru
studențiidoctoranzi prin
stipularea în
contractul de
studii la doctorat
a publicațiilor
necesare în
vederea depunerii
tezei de doctorat

Cuantificarea
obiectivului
(exemple)

Costuri
estimate

Sursă de
finanţare

Responsabil

Termen

Școala Doctorală
Număr studențidoctoranzi cooptați în
proiecte de cercetare

Număr lucrări ISI
publicate cu/fără
factor de impact
Număr lucrări BDI
publicate

Cheltuieli
granturi
interne
doctoranzi

Venituri
proprii UMF

Nu implică
cheltuieli
directe
pentru SD

Nu este cazul

11

Departamentul de
Cercetare,
Dezvoltare și
Inovare

Școala Doctorală

Pe tot parcursul anului

Obiectiv

Pe tot parcursul anului
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obiectivului
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Obiectiv

Studenţi

IV

Definirea şi
stabilirea
metodologiei
pentru
desfăşurarea
practicii de
specialitate

Ameliorarea
comunicării cu
studentii

Acţiuni
preconizate
pentru
îndeplinirea
obiectivului

Cuantificarea
obiectivului
(exemple)

- actualizarea
curriculei si
stabilirea
obiectivelor
educaționale
pentru practica de
specialitate
- repartizarea pe
clinici şi
desemnarea
responsabililor
- validarea
portofoliilor de
practica
- elaborarea
metodologiei si
semnarea
acordurilor
instituţionale
pentru studenţii
care fac practica
de specialitate la
domiciliu
- depunderea și
evaluarea
caietelor de
practice de
specialitate
- stabilirea și
validarea
comisiilor

- Ghid de practica de
specialitate
- Listă obiective
educaționale

- menţinerea
contactului
permanent cu

Audiențe BC

Costuri
estimate

Sursă de
finanţare

Buget UMF

Responsabil

P1

Termen

Aprilie 2017

Iunie 2017
Sept. 2017

Mai 2017

Buget UMF

12

P1, P4, Decan

Permanent

Monitorizarea
obiectivului
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Obiectiv

Acţiuni
preconizate
pentru
îndeplinirea
obiectivului
reprezentanţii
studenţilor
- întâlniri
semestriale
pentru analiza
sesiunilor de
examen
- proiecte pentru
o mai bună
integrare a
studenţilor străini
în viaţa
comunităţii
academice,
organizări seri
interculturale
- editarea anuală
a Ghidului ECTS
al Facultăţii în
engleză/franceză
1)

Dezvoltarea
relaţiilor de
comunicare cu
studenţii

Organizarea de
activităţi
educative, de

2)

1)

Intâlniri
săptămânale
cu
reprezentant
ul
studenților
Actualizarea
paginii Web
în limbile
franceză și
engleză
Implicarea
în
desfășurarea

Cuantificarea
obiectivului
(exemple)

Costuri
estimate

Sursă de
finanţare

Responsabil

Număr întâlniri

Termen

Martie 2017,
octombrie
2016

Număr manifestări
Fonduri
alocate FM







Număr întalniri
organizate





Număr de
participanți
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Prodecan
administrativ
Comisia
pentru
probleme
studențești
Reprezentanț
ii studenților

Anual

Conducerea
facultății
Șefi de

Aprilie 2016
Iulie 2016

Monitorizarea
obiectivului

Domeniu

Nr. Crt

PLANUL OPERAȚIONAL AL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “IULIU HAȚIEGANU” CLUJ-NAPOCA PE
ANUL 2016

Obiectiv

popularizare a
profesiei de
farmacist

Implicarea în
organizarea unor
manifestări
studenţeşti

Acţiuni
preconizate
pentru
îndeplinirea
obiectivului
programului
”Zilele
porților
deschise”
2) Organizarea
programului
Junior
Summer
MedSchool
1) Sprijinirea în
organizarea și
jurizarea
concursurilor:
Comunicare
a cu
pacientul
- Aptitudini
clinice
2) Sprijinirea
desfășurării:
- Proiectelor
de schimburi
studențești
InterPRACT
IS și SEP
(Student
Exchage
Programs)
Congresului
Studenților
Farmaciști
din Europa
2016

Cuantificarea
obiectivului
(exemple)

Costuri
estimate

Sursă de
finanţare

Responsabil







Număr studenți
participanți
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Termen

disciplină
OSF

OSF în
colaborare cu
Disciplina de
Farmacie
clinică
Conducerea
facultății

Dec
2016

Monitorizarea
obiectivului

Maximum
1300 Euro,
reprezentand
cazare
gratuita si
bani de masa
(in numerar)

Regie UMF şi
Fundaţia “Iuliu
Haţieganu”

-Acordurile de cooperare cu instituţii din
Europa, Asia, SUA.

200 Euro, pt
acordul cu
Univ. of
Northern
Iowa,
reprezentand
cheltuieli de
protocol si de
socializare (1
eveniment)
obiecte
promotionale
(tricouri)
Contract
institutional
Erasmus
2016-2017

Regie UMF

1. Implementarea
activităților din
cadrul
programului
„Erasmus +”

Acţiune centralizată la
nivel european

2. Continuarea
procesuluid e
stabilire de
parteneriate
Erasmus

Demersuri comune cu
universităţile partenere

Contract
institutional
Erasmus
2016-2017

15

Termen

Monitorizarea
obiectivului

Centralizarea
fluxurilor de
schimburi de
studenti si cadre
didactice si a
costurilor
ocazioanate de
aceasta la date de 30
sept a anului in curs

Permanent

Permanent

Acordurile de cooperare regională (
Budapesta, Szeged,
Debrecen,)

Responsabil

Prof. Dr.
Dan Dumitraşcu

Sursă de
finanţare

Incepând cu
01.06.2016

2.Creşterea
mobilităţii
internaţionale a
studenţilor şi
cadrelor
didactice

Evaluarea
acordurilor de
cooperare
bilaterală
existente si
activarea
oportunităţilor
din cadrul
acestora

Costuri
estimate

Cuantificarea
obiectivului
(exemple)

Permanent

Cooperări internaţionale

V

1.Dezvoltarea
acţiunilor de
cooperare
internaţională şi
alinierea lor la
obiectivele
strategice ale
universităţii

Acţiuni
preconizate
pentru
îndeplinirea
obiectivului

Prof. Dr.Dan
Dumitraşcu

Obiectiv

Prof. Dr.Dan
Dumitraşcu

Domeniu

Nr. Crt
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Centralizarea
mobilitatilor de
studenti si cadre
didactice efectuate
si anal;izarea
indicatorilor

Grant
Erasmus-buget
SOM

4. Continuarea
şi consolidarea
cooperării
regionale
(Program
CEEPUS)

Derularea de
mobilităţi de
cadre didactice și
studenti incoming
si outgoing

4-6 bursieri

MENCS
(burse) +
UMF, cazare
gratuita, cf.
Ordinului emis
de MENCS

5. Continuarea
şi dezvoltarea
cooperării cu
Republica
Moldova

Primirea de cadre
didactice în stagii
de perfecţionare

6-12 bursieri anual

în funcţie de
nr. de burse
și sumele
alocate de
MENCS și
Ministerele
omoloage
ale ţărilor
participante
în funcţie de
nr. de burse
atribuite de
MENCS

6. Creşterea
vizibilităţii
internaţionale
prin
consolidarea
cooperării
francofone

Mobilități
individuale de
rezidenti/
doctoranzi, in
functiede
apelurile AUF

MENCS
virează la
UMF bursele
benaficoarilor
moldoveni,
prin Contractul
instituțional

Permanent

In limita
cheltuielilor
pentru
organizarea
mobilităţilor
(Contract
institutional
Erasmus
2016-2017)

Permanent

-acţiuni de informare şi
diseminare
-coordonarea selecţiei
studenţilor şi cadrelor
didactice
-transmiterea de
informaţii şi de
documente la
universitătile partenere

Termen

Permanent

Managementul
propriu-zis al
programelor de
mobilităţi
(„Erasmus +”)

Responsabil

Prof. Dr.Dan Dumitraşcu

Sursă de
finanţare

Prof. Dr. Dan
Dumitraşcu

Costuri
estimate

AUF
6-10 mobilități, în
sensul
IN/ OUT

În funcție de
bugetele
alocate
burselor de
AUF

16

Permanent

3.Implementarea
schemelor de
mobilităţi prin
programul
„Erasmus +” şi
creşterea
calităţii acestora

Acţiuni
preconizate
pentru
îndeplinirea
obiectivului

Prof. Dr. Dan
Dumitraşcu
A. Roşu

Cuantificarea
obiectivului
(exemple)

Obiectiv

Prof. Dr. Dan
Dumitrascu,
A. Roşu

Domeniu

Nr. Crt
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Monitorizarea
obiectivului

-Vizite de
monitorizare
- Actualizarea
informatiilor din
Ghidurile de studii
si pe pagina web a
departamentului

Centralizarea
volumului
schimburilor de
studenti si cadre
didactice si a
retelelor
universitare
CEEPUS
Promovarea
continuă a
oportunităților
programului de
cooperare între
MEN Republica
Moldova și
MENCS România

Domeniu

Nr. Crt
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Obiectiv

Acţiuni
preconizate
pentru
îndeplinirea
obiectivului

Cuantificarea
obiectivului
(exemple)

Costuri
estimate

Sursă de
finanţare

Responsabil

Termen

Monitorizarea
obiectivului

Evaluarea
Calității

VI

1000 euro

Proiecte
Erasmus și cofinanțare prin
bunuri și
servicii

Participare a aprox.
500 de cadre didactice
la manifestări științifice
internaționale, din care
aprox 90 cu finanțare
UMF

Aprox. 50
000 euro/ an
calendaristic,
fonduri
proprii UMF

Fonduri proprii
UMF, atribuite
prin Hotărâre
de CA

Aproximativ 15.000 –
20.000 de chestionare
completate anual;
1 raport cu sinteza
rezultatelor evaluării;
plan de îmbunătăţire a
activităţii
didactice/facultate

Contract de
mentenanţă a
platformei de
evaluare cu
SmartDivisio
n; Costuri de
tipărire a
raportului;

Veniturile
universităţii

17

Departament
Asigurare Calitate

15 dec.
2016 şi
permanent
după
selecţia
AUF

Monitorizare
comună UMFAUF- MAE

Permanent

Materiale promoționale,
Reuniuni,
Anunțuri
Site web,
Newletter,

Prof. Dr. Dan
Dumitraşcu,
R. Marcu
A. Roşu

Culegerea,
prelucrarea şi
analiza statistică a
datelor rezultate
în urma evaluării
activităţii
didactice de către
studenţi;
Elaborarea şi
publicarea
raportului de

MAE via AUF

Permanent

8. Stimularea
participării la
manifestări
științifice în
străinatate,
pentru difuzarea
rezultatelor
cercetarii
Evaluarea
activităţii
didactice de
către studenţi
2015-2016

5-10 bursieri

Prof. Ddr. Dan
Dumitrașcu,
Laura Varga

7. Creșterea
volumului de
cooperări
internaționale

Primirea de
cercetători doc/
post doc
(Programul
“Eugen Ionescu”
Acțiuni și
mijloace de
promovare și
diseminare a
oportunităților de
colaborări
internaționale
individuale și
instituționale
Mobilități ale
cadrelor didactice

Decanate,
Discipline,
A. Roşu

regionale si
internaţionale

Ianuarie Septembrie
2016

Monitorizarea
impactului prin
intermediul
Buletinului de
Relații
Internaționale

Centralizarea
deplasarilor in baza
de date

Monitorizarea ratei
răspunsurilor,
monitorizarea
calității,
monitorizarea
impactului evaluării
- R5 + Comisii
Calitate

Domeniu

Nr. Crt
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Obiectiv

Evaluarea
programelor de
studiu de către
absolvenţi –
nivel licenţă
Promoţia 2016

Infrastructură
și management

VIII

Evaluare Şcolii
Doctorale
2016

Reabilitare
Cladire
Stomatologie ,
Str. Clinicilor
nr. 32, in
vederea
imbunatatirii
infrastructurii de
invatamant.

Acţiuni
preconizate
pentru
îndeplinirea
obiectivului
evaluare;
Aplicarea şi
scanarea
chestionarelor;
Analiza şi
prelucrarea
datelor;
Elaborarea
raportului de
evaluare;
Aplicarea
chestionarelor;
Analiza şi
prelucrarea
datelor;
Elaborarea
raportului de
evaluare;

- Organizarea
procedurii in
vederea achizitiei
lucrarilor
- achizitia de
servicii de
dirigentie de
santier
- Executarea
contractului de
catre ofertantul
desemnat
castigator.

Sursă de
finanţare

Cuantificarea
obiectivului
(exemple)

Costuri
estimate

Responsabil

Termen

Monitorizarea
obiectivului

Aproximativ 1000 de
respondenţi; 9 programe
de studiu evaluate; 1
raport cu rezultatele
evaluării

Costuri de
multiplicare a
chestionarelo
r

Veniturile
universităţii

Departament
Asigurare Calitate
+ Decanate

Septembrie
2016

Monitorizarea ratei
răspunsurilor,
monitorizarea
calității,
monitorizarea
impactului evaluării
– R5 + Comisii
Calitate

10 cursuri doctorale
evaluate; aproximativ
100 respondenţi
(doctoranzi, titulari de
cursuri doctorale,
conducători de doctorat)

Nu implică
cheltuieli

Nu este cazul

Departament
Asigurare Calitate
+
Conducerea Şcolii
Doctorale

Mai – Iulie
2016

Monitorizarea ratei
răspunsurilor,
monitorizarea
calității,
monitorizarea
impactului evaluării
– R5 + Comisii
Calitate

- Incheierea contractului
de executie lucrari
- Emiterea de catre
executant a situatiilor
de lucrari
- Elaborarea de catre
dirigintii de santier a
rapoartelor de progres a
lucrarilor
- Intocmirea de catre
beneficiar a Procesului
verbal de receptie la
terminarea lucrarilor

3 700

Surse proprii
si bugetul de
stat.

Sef Birou
AchizitiiInvestitii- Lucrari

30.12.2016

Responsabil
urmarire contract
Diriginti de santier

Sef Serviciu
Tehnic
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Obiectiv

Acţiuni
preconizate
pentru
îndeplinirea
obiectivului

Cuantificarea
obiectivului
(exemple)

Dotari cu
aparatura
medicala si de
laborator
aferente
desfasuratii
activitatii
didactice

- Organizarea
procedurilor de
achizitie in
vederea achizitiei
- Executarea
contractului de
catre ofertantul
desemnat
castigator
- Organizarea
procedurii in
vederea achizitiei
lucrarilor
- achizitia de
servicii de
dirigentie de
santier
- Executarea
contractului de
catre ofertantul
desemnat
castigator.

Incheierea contractului
de furnizare
Receptia
echipamentelor

11 647

Surse proprii

Sef Birou
Achizitii-

31.08.2016

Responsabil
urmarire contract
furnizare aparatura

- Incheierea contractului
de executie lucrari
- Emiterea de catre
executant a situatiilor
de lucrari
- Elaborarea de catre
dirigintii de santier a
rapoartelor de progres a
lucrarilor
- Intocmirea de catre
beneficiar a Procesului
verbal de receptie la
terminarea lucrarilor

1 874

Surse proprii

Sef Birou
AchizitiiInvestitii- Lucrari

30.12.2016

Responsabil
urmarire contract

- Organizarea
procedurii in
vederea achizitiei
lucrarilor
- achizitia de
servicii de
dirigentie de
santier
- Executarea
contractului de
catre ofertantul
desemnat

- Incheierea contractului
de executie lucrari
- Emiterea de catre
executant a situatiilor
de lucrari
- Elaborarea de catre
dirigintii de santier a
rapoartelor de progres a
lucrarilor
- Intocmirea de catre
beneficiar a Procesului
verbal de receptie la

3 100

Reabilitare
Cladire
Laboratoare si
Amfiteatre, Str.
Louis Pasteur
nr. 4-6 si str.
Gh. Marinescu
nr. 23 in vederea
imbunatatirii
infrastructurii de
invatamant.

Reabilitare
Amfiteatru
Medicala V, str.
Tabacarilor ,
imbunatatirii
infrastructurii de
invatamant.

Costuri
estimate

Sursă de
finanţare

Responsabil

Termen

Monitorizarea
obiectivului

Diriginti de santier
Sef Serviciu
Tehnic

Surse proprii

Sef Birou
AchizitiiInvestitii- Lucrari

30.12.2016

Responsabil
urmarire contract
Diriginti de santier

Sef Serviciu
Tehnic
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Obiectiv

Realizarea unui
sistem
centralizat de
automatizare
pentru centralele
termice, in
vederea
realizarii
monitorizarii
prin dispecerat,
acesta
substituind
necesitatea
angajarii de
fochisti pentru a
supraveghea
centralele peste
400 KW
Realizarea unei
parcari
subterane in
zona Pasteur nr.
4-6, Marinescu
nr. 23, in
vbederea
asigurarii
locurilor de
parcare
solicitate prin
certificatul de
urbanism aferent
obiectivului
Medfuture.

Acţiuni
preconizate
pentru
îndeplinirea
obiectivului

Cuantificarea
obiectivului
(exemple)

castigator
- Organizarea
procedurii de
achizitie in
vederea achizitiei
lucrarilor de
proiectare si
executie
- Executarea
contractului de
catre ofertantul
desemnat

terminarea lucrarilor
- Incheierea contractului
de executie lucrari

- Organizarea
procedurii in
vederea achizitiei
lucrarilor
- Achizitia de
servicii de
dirigentie de
santier
- Executarea
contractului de
catre ofertantul
desemnat
castigator

- Incheierea contractului
de executie lucrari
- Emiterea de catre
executant a situatiilor
de lucrari
- Elaborarea de catre
dirigintii de santier a
rapoartelor de progres a
lucrarilor
- Intocmirea de catre
beneficiar a Procesului
verbal
de receptie la
terminarea lucrarilor

Costuri
estimate

537

Sursă de
finanţare

Responsabil

Surse proprii

Sef Birou
AchizitiiInvestitii- Lucrari

- Intocmirea de catre
beneficiar a Procesului
verbal de receptie la
terminarea lucrarilor

Termen

Monitorizarea
obiectivului

30.12.2016

Responsabil
urmarire contract

30.12.2016

Responsabil
urmarire contract

Sef Serviciu
Tehnic

2520

Surse proprii

Sef Birou
AchizitiiInvestitii- Lucrari

Diriginti de santier
Sef Serviciu
Tehnic
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