
Obiective Nr. crt. Acţiuni, programe, proiecte pentru îndeplinirea obiectivelor
Costuri estimate, 

lei
Sursa de finanţare Responsabil Termen Indicatori estimaţi

1
Participarea studenţilor cu comunicări ştiinţifice la Conferinţe naţionale şi internaţionale. (ex. 

CERSTUD, BEST DESIGN, ICSED 2013)
46.500

Sponsorizare /

Venituri proprii
Decani, Directori de departamente octombrie 2013

27 manifestări

182 studenţi

2
Elaborare şi publicare de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate cotate ISI, indexate în baze de 

date internaţionale şi comunicate la conferinţe internaţionale
240.800

Sponsorizare /

Venituri proprii
Decani, Directori de departamente decembrie 2013

250 lucrări

99 articole

3
Aplicarea chestionarelor de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi, prelucrarea informaţiilor 

şi optimizarea criteriilor de evaluare a activităţii personalului didactic specifice  domeniului
6.900

Sponsorizare /

Venituri proprii

Decani,  Prorector cu activitatea didactică,  

CEAC, Directori de departamente
iulie 2013

80 %cadre didactice evaluate

75 % din numărul de studenţi la zi

4 Brevetarea rezultatelor cercetării desfasurate in facultate 30.000
Proiecte/

Venituri proprii
Decani,  Prodecani, Directori  de departamente decembrie 2013 30 brevete

5 Crearea unor laboratoare pentru dezvoltarea şcolii doctorale 1.044.400

Venituri proprii/

Fonduri europene/

MEN

Responsabil laboratoare

Conducători doctorat
decembrie 2013 6 laboratoare

6 Publicarea de cărţi de specialitate, cursuri şi îndrumare de laborator pentru studenţi 268.500
Sponsorizare/

Venituri proprii

Directorii de departamente

Cadre didactice
decembrie 2013

70 lucrări

35 cărți

2 700 exemplare

11 cursuri

7
Propunerea şi câştigarea unor  granturi de cercetare pentru cadre didactice, doctoranzi şi studenţi cu 

teme racordate la cerinţele naţionale şi UE
220.000 Granturi  Responsabilii de granturi decembrie 2013 16 granturi

8

Organizarea de conferinţe naţionale şi internaţionale, sesiuni de comunicare ştiinţifică, concursuri 

pentru studenţi (ex: ELSTUD 2013/Workshopul studențesc StudACE 2013, CERSTUD, BEST 

DESIGN, ICSED 2013)

32.500
MEN/ Sponsorizare/

Venituri proprii 

Decani, Prodecani,

Directori departamente
iulie 2013

31 manifestări

865 participanţi,

685 lucrări

9
Organizarea de concursuri studenţeşti intrernaţionale (International Computers Contest for Student 

HARD&SOFT, Concursul International RoboRace, CONSENSUS,  Identitate și comunicare)
69.000

MEN/ Sponsorizare/

Venituri proprii 

Decani,

Prorector cu activitatea de cercetare
august 2013

30 echipe

60 participanți

10
Publicarea volumelor conferinţelor naţionale şi internaţionale desfăşurare în universitate (ex. Volumul  

conferințelor:TEHNOMUS,  ELS 2013, Sisteme distibuite, Omul și mitul,  ICSED)
40.500 Sponsorizare/ Venituri proprii

Decani,

Prorector cu activitatea de cercetare
martie 2013

14 publicații

1100 exemplare

11
Perfecţionarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar: participare în proiecte (ex.:PRiDE, 

Didatec, Pro-Doct, CEEPUS, TOM)
91.500

Sponsorizare/ Proiecte/ Venituri 

proprii

Decani/Prodecani/

Directori  departamente
august 2013

100 participanți

6 stagii

12 Evidenţierea şi premierea  studenţilor cu merite deosebite 15.000
Sponsorizare/ Venituri proprii 

facultăți
Decani octombrie 2013 90 studenți

13
Participarea FIESC la coordonarea și implementarea de platrforme e-Learning (proiect DIDATEC și 

proiect MUSATIN)
1.800.000 Proiecte

Decani

Directori departamente
decembrie 2013 2 implementări

14
Depunerea de dosare de autoevaluare în vederea autorizării, acreditării şi evaluare periodică a unor 

programe de studii
585.000 Venituri proprii

Rector, CEAC, Decani,

Directori departamente
decembrie 2013

30  programe

15 Dezvoltarea de acorduri bilaterale de cooperare 23.000
Fonduri europene

Venituri proprii

 Decani,  Prorector Imaginea universității, relații 

internaționale și dezvoltare europeană, Director 

SAE

Directori de departamente, 

decembrie 2013 18 acorduri

16
Continuare sau iniţierea de mobilitati studenţi, doctoranzi  cu alte ţări pentru efectuarea unor stagii de 

pregătire universitară sau aplicaţii practice
100.000

Granturi, proiecte/ 

Venituri proprii/ERASMUS

 Decani,  Prorector Imaginea universității, relații 

internaționale și dezvoltare europeană, Director 

SAE

Directori de departamente, 

Directori granturi /proiecte

decembrie 2013
25 ţări

60 studenţi

17
Organizarea de mese rotunde cu tema: parteneriat absolvenţi / angajator / mediu de afaceri / mediu 

universitar, mediu preuniversitar
17.500

Sponsorizare /

Venituri proprii ale facultăţilor
Decani, Prodecani, Directori de Departamente decembrie 2013

23  manifestări

1850 participanţi

753 beneficiari practică comasată

2. Compatibilizarea învăţământului cu 

orientările europene şi adaptarea ofertei 

educaţionale la cerinţele pieţei, forţei de 

muncă şi tendinţele demografice

PLAN OPERAŢIONAL 2013

1. Orientarea spre calitate şi încurajarea 

performanţei în învăţământ şi cercetare

UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA



Obiective Nr. crt. Acţiuni, programe, proiecte pentru îndeplinirea obiectivelor
Costuri estimate, 

lei
Sursa de finanţare Responsabil Termen Indicatori estimaţi

PLAN OPERAŢIONAL 2013

UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA

18 Organizarea de manifestări ştiinţifice zonale, naţionale şi europene (ex: Inventika) 68.000
Sponsorizare /

Venituri proprii 
Decani decembrie 2013 13 manifestări

19
Promovarea ofertei educaţionale a facultăţilor prin elaborarea de materiale promoţionale şi realizarea 

unui dialog cu viitorii absolvenţi de liceu
19.000

Venituri proprii/

Sponsorizare
Decani, prodecani, directori de departamente mai 2013

43 acţiuni

7500 elevi

20
Participarea/vizitarea unor targuri de profil unde sunt prezente universitati din Europa pentru 

informare asupra ofertelor educationale si pentru promovarea propriilor oferte
4.000 Venituri proprii Decani, Prodecani decembrie 2013 1 participare

21 Susținerea  activității Aociației ALUMNI -USV 1.000 Venituri proprii Responsabili Asociația ALUMNI decembrie 2013
100 noi înregistrări în baza de date 

a absolvenților

22
Organizarea de conferinţe naţionale şi internaţionale (ex. ELS 2013, Seminarul Național de Sisteme 

Distribuite, Inventika 2013, Workshop „Scientific Researach in Electrical Engineering”, TEHNOMUS)
59.000

Sponsorizări / MEN/ANCS

Venituri proprii 
Decani, Prodecani, Directori de departamente decembrie 2013 7 manifestări

23

Stimularea activităţii de cercetare ştiinţifică permanentă prin susţinerea unor publicaţii ştiinţifice 

proprii - facilitarea participării la conferinţe naţionale şi internaţionale şi a publicării lucrărilor ştiinţifice 

în reviste de prestigiu

50.000
Venituri proprii 

Decani, Prodecani, Directori de departamente decembrie 2013
2 publicatii 

105 articole

24
Elaborarea documentației pentru cereri de brevete de invenții în vederea creării depozitului 

reglementar național
40.000

Venituri proprii 
Doctoranzi, Cadre didactice decembrie 2013

10 documentatii

20 cereri de brevete

25 Diversificarea activităţilor de cercetare în cadrul centrelor de cercetare 110.000

Contracte/

Fonduri atrase/

Sponsorizări

Directorii centrelor de cercetare decembrie 2013
15 contracte

2 stagii

26 Organizarea unor expoziţii de inventică 2.000
MEN/ Sponsorizare/

Venituri proprii 
Cadre didactice mai 2013 1 expoziție

27
Elaborarea de lucrări metodice şi materiale didactice pentru personalul din învăţământul 

preuniversitar
25.000

Sponsorizări/ 

Venituri proprii /

Proiecte POSDRU

Cadre didactice interesate octombrie 2013

125 lucrări

100 exemplare

3 materiale didactice

28 Publicarea rezultatelor cercetărilor în reviste ale universităţii 24.000 Venituri proprii Cadre didactice interesate, doctoranzi decembrie 2013 276  lucrări

29
Indexarea unor reviste în baze de date internaţionale (ex.Atelier de traduction,  Meridian critic, 

Anadiss, Analale de lingvistică, La Lettre "R", ș.a.)
5 00 Venituri proprii Decan, Directori de departamente decembrie 2013 5 reviste

30
Continuarea activității de editare a Revistei AECE indexata ISI-Thomson și a Revistei TEHNOMUS 

Journal
22 000

Venituri proprii/

Sponsorizare
Editori reviste decembrie 2013

4 volume/an

20 lucrări

31
Actualizarea  unei baze de date cu rezultatele colective sau individuale de cercetare din universitate 

ca premisă a dezvoltării colaborărilor cu alte universităţi din ţară şi străinătate
7 000 Venituri proprii

Prorector cu cercetarea și activitatea științifică

Directorii de departamente 

Cadre didactice

decembrie 2013
 bază de date

70 înregistrări în baza de date

32
Includerea studenţilor / masteranzilor/ doctoranzilor în cât mai multe proiecte de cercetare alături de 

cadrele didactice
70 500

Sponsorizări/ 

Venituri proprii 
Cadre didactice, asociații studențești iunie 2013

133 - doctoranzi, masteranzi, 

studenţi

33
Cooptarea studenţilor / masteranzilor/ doctoranzilor în promovarea imaginii şi a ofertei educaţilonale 

a universităţii
21 100

Sponsorizări/ 

Venituri proprii 
Cadre didactice, asociații studențești iunie 2013

566 - doctoranzi, masteranzi, 

studenți

34 Realizarea unor materiale informative pentru studenţi  8 500
Sponsorizări/ 

Venituri proprii 
Cadre didactice, asociații studențești decembrie 2013 9 ghiduri

35 Organizarea de excursii de studii la agenţii economici 29 000
Sponsorizări/ 

Venituri proprii 
Cadre didactice, asociații studențești octombrie 2013 22 excursii

36 Parteneriate cu ONG-uri şi instituţii publice 19 000

Venituri proprii/

Sponsorizări

Fonduri structurale

Cadre didactice decembrie 2013 18 parteneriate

37 Dezvoltarea unor activităţi de consultanţă ştiinţifică şi managerială 7 500
Contracte/

Venituri proprii/
Decani, Directori de departamente decembrie 2013 7 activități

5. Întărirea dimensiunii antreprenoriale a 

Universităţii în vederea atragerii de resurse 

financiare

4. Crearea unui mediu academic bazat pe 

un parteneriat responsabil student-

personal academic

3. Promovarea cercetării ştiinţifice 

performante, orientarea ei spre nevoile 

societăţii şi racordarea la tendinţele 

europene
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38 Promovarea facultăţilor în comunitatea regională prin activităţi cultural-artistice şi educative specifice 9 500
Sponsorizări/ 

Venituri proprii 
Decani, Prodecani, Director de departamente decembrie 2013

10 competiții

7 acțiuni

39 Continuarea unor programe de cooperare transfrontalieră 1 294 500 Proiecte/Venituri proprii Decani decembrie 2013 2 proiecte

40
Preocupări privind imaginea universităţii şi a facultăţilor reflectată atât în publicaţiile proprii precum şi 

în mass-media
20 000

Sponsorizări/ 

Venituri proprii 

 Decani,  Prorector Imaginea universității, relații 

internaționale și dezvoltare europeană

Directori de departamente, 

Directori granturi /proiecte

decembrie 2013

1 spot TV

1 spot radio

5000 pliante

20 comunicate de presă

6. Promovarea competenţelor distinctive 

ale Universităţii în comunitatea regională, 

naţională şi internaţională

41
Susţinerea participării cadrelor didactice, a doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor la conferinţe 

internaţionale
100 500

Sponsorizări/

Venituri proprii
Decani decembrie 2013 120 participări

42 Refuncţionalizare Ateneu M. Eminescu Gălăneşti: 2.786.000 Buget Director general administrativ decembrie 2013 Măsuri de conservare.

43 Reabilitare Corp A: 3.531.000 Buget/Venituri proprii Director general administrativ decembrie 2013 Înlocuire acoperiș și reabilitare Aulă;

44 Reabilitare amenajări exterioare şi sistematizare verticală: 5.000.000 Buget/Venituri proprii Director general administrativ decembrie 2013
Reabilitare amenajări exterioare 

(parcul)

45 Reabilitare corp D: 4.000.000 Buget Director general administrativ decembrie 2013 Inițiere studiu de fezabilitate.

46 Consolidare  tronson scară corp E: 453.000 Buget Director general administrativ decembrie 2013 Finalizare consolidare

47 Reabilitare cămin studenţesc nr. 1: 4.000.000 Buget/Venituri proprii Director general administrativ iunie 2013 Inițiere proiect

48 Amenajarea unui Book-cafe în corpul D 300.000 Venituri proprii cămin-cantină Director general administrativ mai 2013 Finalizare amenajare

49 - modernizarea laboratoarelor şi/sau înlocuirea echipamentelor vechi cu altele de ultimă generaţie. 2.400.000 Venituri proprii Director general administrativ decembrie 2013
Realizare de achiziții în limita a 

240000 lei 

49 - modernizarea laboratoarelor şi/sau înlocuirea echipamentelor vechi cu altele de ultimă generaţie. 2.500.000 Fonduri cercetare Director general administrativ decembrie 2013
Realizare de achiziții în limita a 

240000 lei 

50 - modernizarea laboratoarelor şi/sau înlocuirea echipamentelor vechi cu altele de ultimă generaţie. 9.000.000 Fonduri structurale Director general administrativ decembrie 2013
Realizare de achiziții în limita a 

240000 lei 

8. Lucrări de investiții

51 Mansardare corp C: 70.000 Buget Director general administrativ martie 2013 Finalizare corp C

52 Campus universitar II - Amenajare teren şi Reţele de utilităţi: 6.000.000 Buget Director general administrativ finalizare  2016
Inițiere Proiect de finanțare Campus 

2

Obiective de investiţii în continuare

Consolidări şi Reabilitări spaţii învăţământ

Reabilitări cămine

Achiziţii şi dotări

7. Lucrări de consolidare, reabilitare, RK, 

achiziţii şi dotări


