
Obiective
Nr. 
crt.

Acţiuni, programe, proiecte pentru îndeplinirea 
obiectivelor

Costuri 
estimate, 

RON

Sursa de 
finanţare Responsabil Termen Indicatori estimaţi

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

15,000 Sponsorizare/ 
Venituri proprii

Prodecan cu imaginea FIESC și 
relațiile cu mediul extern/  Mentori

2021
* 2 manifestări
* 10 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

120,000 Venituri proprii

Prodecan cu asigurarea calității și 
cercetarea științifică, Directorii de 

departamente
2021

* 20  de lucrări din care: minim 5 cotate ISI şi 
15 indexate BDI

3

Aplicarea chestionarelor de evaluare a cadrelor 
didactice de către studenţi, prelucrarea informaţiilor 
şi optimizarea criteriilor de evaluare a activităţii 
personalului didactic specifice  domeniului

200 Venituri proprii Decan 2021
* 90 % cadre didactice evaluate
* cel puțin 50 % din nr. de studenţi 

4
Brevetarea rezultatelor cercetării desfasurate in 
facultate

5,000 Proiecte/ 
Venituri proprii Șef de lucrări dr.ing. Elena LUPU 2021

* 3 brevete
* 3 cereri de brevete

5

Propunerea şi câştigarea unor  granturi de 
cercetare pentru cadre didactice, doctoranzi şi 
studenţi cu teme racordate la cerinţele naţionale şi 
UE

1,000 Venituri proprii Cadre didactice 2021
* 1 grant
* Minim un proiect depus/ competiţie lansată

6

Organizarea de conferinţe naţionale şi 
internaţionale, sesiuni de comunicare ştiinţifică, 
concursuri pentru studenţi, workshop-uri:  
(HARD&SOFT, 25h@USV, CTF, OSF_USV 
Hackathon, ElStud, StudACE, ICE).

50,000 Venituri proprii

prof.univ.dr.ing.  Adrian Graur / 
prof.univ.dr.ing. Ș.Gh. PENTIUC / 

prof.univ.dr.ing. Dan MILICI/ 
prof.univ.dr.ing.Radu Pentiuc / 

prof.univ.dr.ing. Cristina TURCU

2021
* 2 manifestări/ 60participanti/ 20 lucrari
* 2 concursuri/ 80 participanti

7
Publicarea volumelor conferinţelor naţionale şi 
internaţionale desfăşurare în universitate (ex. 
RSACVP)

2,000
MEN/Sponsoriz

ari/Venituri 
proprii

prof.univ.dr.ing. Adrian GRAUR/ 
conf.univ.dr.ing. Eugen COCA

2021 * 1 publicație

8
Perfecţionarea continuă a personalului didactic şi 
didactic auxiliar (ex. burse ERASMUS, POCU)

55,000 Proiecte/ 
Venituri proprii Decan, Directorii de departamente 2021 * 8 participanţi

UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

PLAN OPERAŢIONAL 2021
discutat și aprobat în ședința de vot electronic a Consiliului Facultății din perioada 18 - 19 ianuarie 2021

1. Orientarea spre 
calitate şi încurajarea 

performanţei în 
învăţământ şi 

cercetare



9
Evidenţierea şi premierea  studenţilor cu merite 
deosebite 

10,000
MEN/Sponsoriz

ari/Venituri 
proprii

Decan, Prodecan cu imaginea 
FIESC și relațiile cu mediul extern

2021 * 10 studenţi premiaţi

10
Depunerea de dosare de autoevaluare în 
vederea autorizării, acreditării şi evaluare 
periodică a unor programe de studii

250,000 Venituri proprii

Decan/ Prodecan cu asigurarea 
calității și cercetarea științifică, 

Directorii de departamente/ 
Responsabili de program

2021
* 1 dosar pentru evaluarea periodica - 
RCC, studii de masterat

11

Realizarea de schimburi de informaţii şi 
experienţă cu alte instituţii de învăţământ 
superior de profil din ţările UE - dezvoltarea 
de acorduri bilaterale de cooperare

2,000 Venituri proprii
Decan/ Coordonator ERASMUS 

facultate
2021 * 2 acorduri

12

Continuare sau iniţierea de mobilitati studenţi, 
doctoranzi  cu alte ţări pentru efectuarea unor 
stagii de pregătire universitară sau aplicaţii 
practice

55,000
Granturi/ 

Venituri proprii/ 
ERASMUS

Decan/ Coordonator ERASMUS 
facultate

2021
* 2 colaborări
* 5  studenţi

13

Organizarea de mese rotunde cu tema: 
parteneriat absolvenţi / angajator / mediu de 
afaceri / mediu universitar, mediu 
preuniversitar

2,500
Sponsorizari/ 

Granturi/ 
Venituri proprii

Prodecan cu imaginea FIESC și 
relațiile cu mediul extern

2021
* 4 manifestări/ 50 participanti
* 10 beneficiari de practică comasată
* 50 convenţii de practică

14

Promovarea ofertei educaţionale a facultăţilor 
prin elaborarea de materiale promoţionale şi 
realizarea unui dialog cu viitorii absolvenţi de 
liceu

9,000 Venituri proprii/ 
Sponsorizare

Decan/ Prodecani/ Directori de 
departamente

2021
* 5 acţiuni/ 150 elevi
* 4 campanii de promovare

15
Susținerea  activității Asociației ALUMNI -
USV

1,000 Venituri proprii
șef de lucrări dr.ing. Radu 

VĂTAVU/ secretar șef facultate
2021 * 50 noi înregistrări

16

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

30,000
Sponsorizare / 

Granturi
Venituri proprii

decan/ Prodecan cu asigurarea 
calității și cercetarea științifică

2021 * 10 articole

17
Organizarea de conferinţe naţionale şi 
internaţionale

5,000
Venituri proprii/ 
Sponsorizare/ 

ANCS
prof.dr.ing. Adrian Graur 2021

* 1 conferinţă  (ELStud, Sisteme 
distribuite)

18
Elaborarea documentației pentru cereri de 
brevete de invenții în vederea creării 
depozitului reglementar național

6 000 Venituri proprii
Șef de lucrări dr.ing. Elena 

LUPU
2021 * 3 documentaţii

3. Promovarea 
cercetării ştiinţifice 

performante, 
orientarea ei spre 
nevoile societăţii şi 

racordarea la 

2. Compatibilizarea 
învăţământului cu 

orientările 
europene şi 

adaptarea ofertei 
educaţionale la 
cerinţele pieţei, 

forţei de muncă şi 
tendinţele 

demografice



19
Diversificarea activităţilor de cercetare în 
cadrul centrelor de cercetare

30,000
Contracte/ 

Fonduri atrase/ 
Sponsorizări/Ve

nituri proprii

Directorii centrelor de cercetare 2021 -

20 Organizarea unor expoziţii de inventică 2,000
MEN/ 

Sponsorizare /
Venituri proprii

prof.univ.dr.ing. Dan MILICI 2021 * 1 expoziţie

21
Elaborarea de lucrări metodice şi materiale 
didactice pentru personalul din învăţământul 
preuniversitar

2,000 Sponsorizare/ 
Venituri proprii Decan 2021 -

22
Publicarea rezultatelor cercetărilor în reviste 
ale universităţii

2,500 Venituri proprii Cadre didactice, doctoranzi 2021
* 2 articole
* 1 revistă AECE

23
Continuarea activității de editare a Revistei 
AECE indexata ISI

6,500 Venituri proprii 
ale revistei

prof.univ.dr.ing. Adrian GRAUR/ 
conf.univ.dr.ing. Eugen COCA

2021 * 1 volum, 4 numere/an

24
Includerea studenţilor / masteranzilor/ 
doctoranzilor în cât mai multe proiecte de 
cercetare alături de cadrele didactice

10,000 Contracte 
cercetare Cadre didactice 2021 * 5 studenţi

25
Cooptarea studenţilor / masteranzilor/ 
doctoranzilor în promovarea imaginii şi a 
ofertei educaţionale a universităţii

4,000 Sponsorizări/ 
Venituri proprii 

Prodecan cu imaginea FIESC și 
relațiile cu mediul extern

2021 *  4 studenţi

26
Organizarea de excursii de studii la agenţii 
economici

6,000 Sponsorizări/ 
Venituri proprii 

prof.univ.dr.ing. Adrian GRAUR / 
prof.univ.dr.ing. Radu PENTIUC

2021 * 1 vizita de studii

27
Consilierea şi orientarea viitorilor absolvenţi 
din USV în vederea integrarii eficiente pe 
piaţa muncii 

6,000 Venituri proprii

Decan/ Prodecan cu imaginea 
FIESC și relațiile cu mediul 

extern
2021

*  2 evenimente de carieră / 150 
participanti    

28 Parteneriate cu ONG-uri şi instituţii publice 4,000 Venituri proprii
Decan/ Prodecani/ Directori de 

departamente
2021 * 2 parteneriate 

29
Dezvoltarea unor activităţi de consultanţă 
ştiinţifică şi managerială

4,000 Venituri proprii prof.univ.dr.ing. Adrian GRAUR 2021 * 1 activitate

30
Promovarea facultăţilor în comunitatea 
regională prin activităţi cultural-artistice şi 
educative specifice

2,000 Sponsorizări/
Venituri proprii 

Prodecan cu imaginea FIESC și 
relațiile cu mediul extern

2021
* 2 acţiuni

31
Initierea / continuarea unor programe de 
cooperare transfrontalieră

2,500
proiecte 

ERASMUS/ 
Venituri proprii 

Decan 2021
* 1 program
* 1 acord de colaborare

racordarea la 
tendinţele 
europene

4. Crearea unui 
mediu academic 

bazat pe un 
parteneriat 
responsabil 

student-personal 
academic

5. Întărirea 
dimensiunii 

antreprenoriale a 
Universităţii în 

vederea atragerii 
de resurse 
financiare



32
Preocupări privind imaginea universităţii şi a 
facultăţilor reflectată atât în publicaţiile proprii 
precum şi în mass-media

2,000 Sponsorizări/ 
Venituri proprii 

Prodecan cu imaginea FIESC și 
relațiile cu mediul extern

2021
* 4 acţiuni în mass-media (2 TV, 8 
communicate de presă)
* site + 1 pagina FB + Instagram

6. Promovarea 
competenţelor 
distinctive ale 
Universităţii în 
comunitatea 
regională, 

naţională şi 
internaţională

33
Susţinerea participării cadrelor didactice, a 
doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor la 
conferinţe internaţionale

65,000
Proiecte/ 

Sponsorizări/
Venituri proprii

Decan 2021 * 10 participări

34 Reabilitate corp D 2,000,000 Buget Decan 2021 RK
35 Reabilitate corp C 2,000,000 Buget Decan 2021 RK

36
Modernizarea laboratoarelor şi/sau înlocuirea 
echipamentelor vechi cu altele de ultimă 
generaţie.

700,000 Venituri proprii/ 
Proiecte Decan/ Directori proiecte 2021

7. Lucrări de 
consolidare, 

reabilitare, RK, 
achiziţii şi dotări

Reabilitări spații învățământ și cămine

Achiziții și dotări

DECAN,

Prof.univ.dr.ing. Laurențiu-Dan MILICI


