
 

 

 
 

 

PLAN OPERAŢIONAL 
BIROUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL UTC-N 

PROIECTE PRINCIPALE   

PENTRU PERIOADA OCTOMBRIE 2019-SEPTEMBRIE 2020 
 

 

 

Centralizator proiecte cu desfășurare permanentă: 
Nr.  Măsura Cod Denumire proiect 

1 M1.1 P1.1.1 PD/ 
CUNBM 

Modernizarea cursurilor, activităților practice, precum și generalizarea trecerii de la transmiterea de cunoștințe la învățarea asistată, coordonată și 
dirijată de personalul didactic 

2 M1.1 P1.1.2 PD/ 
CUNBM,MURSME 

Revizuirea planurilor de învățământ, în colaborare cu mediul socio-economic, în scopul dezvoltării și promovării abilităților și competențelor cerute de 
piața forţei de muncă 

3 M1.1 P1.1.3 PD/ 
CUNBM 

Accentuarea caracterului practic al activităților de laborator, aplicațiilor, proiectelor de an, proiectelor de licență și disertație 

4 M1.1 P1.1.4 PD Dezvoltarea în facultăți a activității cercurilor științifice studențești 

5 M1.1 P1.1.5 PD/ 
CUNBM 

Dezvoltarea componentei de marketing educațional prin BA (Biroul de Admitere) în scopul atragerii de absolvenți de liceu bine pregătiți la programele 
de studii derulate în universitate 

6 M1.1 P1.1.6 PD/ 
CUNBM 

Organizarea cursurilor gratuite de pregătire la matematică cu elevii de liceu. Simularea examenului de admitere pentru candidaţii la facultăţile cu 
admiterea prin test de matematică 

7 M1.1 P1.1.9 PD/ 
CUNBM 

“Săptămâna Bobocilor”  în UTCN, prin Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC), adresată studenţilor din anul I 

8 M1.1 P1.1.10 PD/ 
CUNBM 

Pregătirea studențior anului I pentru prima sesiune de examene, prin Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) 

9 M1.1 P1.1.11 PD/ 
CUNBM/ 
MURMSE 

„Zilele Carierei”  în UTCN,  prin Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) pentru dezvoltarea carierei profesionale a studenţilor UTCN 

10 M1.4 P1.4.2 PD/ 
CUNBM 

Implementarea de mecanisme adecvate pentru o comunicare permanentă între studenți, consilierii de studii și cadrele didactice, pentru identificarea 
problemelor și analiza acestora împreună cu reprezentantul studenților în Consiliul de Administrație 

11 M1.4 P1.4.3 PD/ Susținerea participării studenților la competiții naționale și/sau internaționale cu caracter științific, cultural, sportiv, inclusiv prin susținere financiară din 



 

 

 
 

 

Nr.  Măsura Cod Denumire proiect 

CUNBM venituri proprii 

12 M1.4 P1.4.4 PD/ 
CUNBM 

Susținerea materială, din venituri proprii și sponsorizări, a studenților orfani de un/doi părinţi, din centrele de plasament (reducere/scutire de taxă de 
școlarizare și/sau cămin, bonuri de masă, sprijinirea familiilor de studenți etc.) 

13 M4.1 P4.1.1 RI/CUNBM Lărgirea și consolidarea relațiilor de parteneriat cu universități de prestigiu din străinătate 

14 M3.4 P3.4.2 MURMSE / 
PD / CUNBM 

Dezvoltarea și îmbunătăţirea programului  instituțional pentru monitorizarea inserției absolvenților pe piața forței de muncă. 

15 M4.2 P4.2.2 RI/ CUNBM Susținerea facultăților în stimularea mobilităților Erasmus+ de tip incoming și outgoing, precum și elaborarea de proiecte pentru internaționalizarea 
educației 

16 M4.2 P4.2.5 RI Susținerea activităților de promovare a proiectelor francofone în cadrul Centrului de Reușită Universitară  

17 M4.2 P4.2.7 RI Implicarea activă a universității în toate organismele internaționale în care este membră, în vederea creșterii vizibilității internaționale 

18 M10.1 P10.1.3 RI Valorificarea în media a  performanțelor studenților și realizărilor cadrelor didactice 

19 M10.1 P10.1.5 RI Susținerea activităților Clubului Cultural (dansuri populare, moderne, teatru, muzică etc. - Cluj-Napoca și Baia Mare) 

20 M10.1 P10.1.7 RI Actualizarea și îmbunatățirea funcționalităților site-ului UTC-N 

21 M2.1 P2.1.6 CSII Susținerea activității de cercetare științifică și inovare prin investiția și alocarea unei cote din regia cercetării către directorii de proiecte, departamente și 
facultăți 

22 M2.1 P2.1.17 CSII Imbunătăţirea continuă a site-ului Web a cercetării din universitate 

23 M2.1 P2.1.18 CSII, 
MURSMSE 

Asumarea unui rol activ al universității noastre în relația cu mediul socio-economic, pentru transfer tehnologic, consultanță și derularea de proiecte 
comune de cercetare științifică 

24 M8.1 P8.1.4 CSII Extinderea serviciilor wireless în clădirile universităţii 

25 M1.2 P1.2.2 IOSUD Abordarea de tematici de cercetare doctorală în cooperare cu mediul socio-economic (identificarea nevoilor firmelor, implementarea și validarea 
soluțiilor, încurajarea brevetării rezultatelor) 

26 M1.2 P1.2.3  IOSUD Internaţionalizarea studiilor doctorale prin: doctorate în cotutela, afilierea şcolilor doctorale la programele de doctorat din Comunitatea Europeana, 
finanţare stagiilor de cercetare în străinătate, compatibilizarea programelor de doctorat cu cele existente la nivel european 

27 M7.2 P7.2.1 TAP, DGA Continuarea procesului de reabilitare/modernizare/reparații la căminele şi cantinele studențești la Cluj-Napoca şi Baia Mare  

 
 

 



 

 

 
 

 

 
Legendă: 
 
PD - proiect sub coordonarea prorectoratului didactic 
RI – proiect sub coordonarea prorectoratului relaţii internaţionale 
MRPF - proiect sub coordonarea prorectoratului managementul resurselor şi politici financiare 
MURMSE - proiect sub coordonarea prorectoratului management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic 
CSII - proiect sub coordonarea prorectoratului cercetare ştiinţifică şi infrastructură informatică 
TAP - proiect sub coordonarea prorectoratului tehnic, administraţie şi patrimoniu 
CUNBM - proiect sub coordonarea prorectoratului Centrului Universitar Nord din Baia-Mare 
IOSUD - Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat 
DGA –  Director General administrativ 
MEN – Ministerul Educaţiei Naţionale 
CA – Consiliului de Administraţie 
BCA – Biroul Consiliului de Administraţie 
BAC – Biroul de Asigurarea Calităţii 
DECIFR – Departamentul de Educaţie Contiunuă, Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă 
DSPP – Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic 
DMCDI - Directiei pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării și Inovării 
BRI – Biroul de Relaţii internaţionale  
BA – Biroul de Admitere 
CCOC – Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră 
CMU – Compartiment pentru Management Universitar 
CRMSE – Compartimentul pentru Relaţia cu Mediul Socio-Economic 
DIRP – Departamentul de Imagine si Relații Publice 
UUC - Uniunea Universităților Clujene 
AQ – asigurarea calităţii 
FS –  Fonduri Structurale 
POSDRU – Program Operaţional Sectorial Resurselor Umane 
RNCIS – Registrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior 

 

 

 



 

 

 
 

 

Detalii proiecte cu desfășurare permanentă: 
 

Cod proiect P1.1.1 Denumire proiect Modernizarea cursurilor, activităților practice, precum și generalizarea trecerii de la transmiterea de cunoștințe la învățarea 
asistată, coordonată și dirijată de personalul didactic  

Direcția din planul strategic Învăţământ 

Măsura din planul strategic M1.1 Îmbunãtãțirea calitãții studiilor de licențã și masterat 

Scurtă descriere (opțional) Modernizarea cursurilor, activităților practice, precum și generalizarea trecerii de la transmiterea de cunoștințe la învățarea asistată, coordonată și 
dirijată de personalul didactic, cu asigurarea unui feed-back eficient în cadrul procesului educațional; 

Responsabil și echipă Prorector didactic, Prorector CUNBM Echipa Consiliul de Administraţie, facultățile, BAC, mediu socio-economic 

Rezultate (beneficii) 4 mil lei; Competitivitate universitară 

Indicatori de impact măsurabili Numar de cursuri modernizate 

Cod proiect P1.1.2 Denumire proiect Revizuirea planurilor de învățământ, în colaborare cu mediul socio-economic, în scopul dezvoltării și promovării abilităților și 
competențelor cerute de piața forţei de muncă 

Direcția din planul strategic Învăţământ 

Măsura din planul strategic M1.1 Îmbunãtãțirea calitãții studiilor de licențã și masterat 

Scurtă descriere (opțional) Revizuirea planurilor de învăţământ, în colaborare cu mediul socio-economic, în scopul dezvoltării și promovării abilităților și competențelor cerute de 
piața forţei de muncă și înscrise în Registrul Național al Calificărilor din Învâțământul Superior; Evaluarea și actualizarea continuă a programelor 
analitice, în vederea corelării conţinutului disciplinelor cu calificarea universitară oferită la absolvire, precum și a eliminării suprapunerii de informații; 
Asigurarea educaţiei complementare prin stimularea introducerii disciplinelor facultative şi opţionale; 

Responsabil și echipă Prorector didactic, Prorector CUNBM Echipa Consiliul de administrație, facultățile, BAC, mediu socio-economic 

Rezultate (beneficii) Competitivitate universitară 

Indicatori de impact măsurabili Indicatori financiari, chestionare de feed-back 

Cod proiect P1.1.3 Denumire proiect Accentuarea caracterului practic al activităților de laborator, aplicațiilor, proiectelor de an, proiectelor de licență și disertație 

Direcția din planul strategic Învăţământ 

Măsura din planul strategic M1.1 Îmbunãtãțirea calitãții studiilor de licențã și masterat 

Scurtă descriere (opțional) Accentuarea caracterului practic al activităților de laborator, aplicațiilor, proiectelor de an, de licență și disertație, cu un corespondent în viața reală 
din mediile de producţie, economico-sociale, apelând în acest sens și la expertiza agenților economici; 

Responsabil și echipă Prorector didactic, Prorector CUNBM Echipa Consiliul de administrație, facultățile, mediu socio-economic 

Rezultate (beneficii) Competitivitate universitară 

Indicatori de impact măsurabili Feed-back privind satisfactia angajatorului (Chestionare) 

Cod proiect P1.1.4 Denumire proiect Dezvoltarea în facultăți a activității cercurilor științifice studențești 

Direcția din planul strategic Învăţământ 



 

 

 
 

 

Măsura din planul strategic M1.1 Îmbunãtãțirea calitãții studiilor de licențã și masterat 

Scurtă descriere (opțional) Reluarea în toate facultățile a activității cercurilor științifice studențești şi dezvoltarea celor existente. 

Responsabil și echipă Prorector didactic Echipa Consiliul de administrație, facultățile, organizațiile studențești 

Rezultate (beneficii) Competitivitate universitară 

Indicatori de impact măsurabili Număr cercuri studentești 

Cod proiect P1.1.10 Denumire proiect Pregatirea studențior anului I pentru prima sesiune de examene, prin Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) 

Direcția din planul strategic Învăţământ 

Măsura din planul strategic M1.1.9 Îmbunãtãțirea calitãții studiilor de licențã și masterat 

Scurtă descriere (opțional) Organizarea de întâlniri cu studenții anilor I din facultățile UTCN în vederea consilierii pentru pregatirea primei sesiuni de examene și reducerea 
abandonului în anul I de studiu (stiluri de învățare, luarea notițelor, programarea examenelor, gestionarea stresului în sesiune, ş.a.) 

Responsabil și echipă Prorector didactic. Prorector CUNBM EchipaConsiliul de administrație, CCOC,  facultățile, consilierii de carieră, consilierii de studii 

Rezultate (beneficii) Adaptarea studenţilor din anul I la mediul universitar, reducerea gradului de abandon in anul I de studii, îmbunătăţirea rezultatelor obţinute în sesiune 

Indicatori de impact măsurabili Număr de participanți, număr de întălniri de grup desfăşurate 

Cod proiect P1.1.11 Denumire proiect “Zilele Carierei în UTCN”,  prin Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) pentru dezvoltarea carierei profesionale a 
studenţilor UTCN 

Direcția din planul strategic Învăţământ 

Măsura din planul strategic M1.1.9 Îmbunãtãțirea calitãții studiilor de licențã și masterat 

Scurtă descriere (opțional) Coordonarea, pregătirea și organizarea proiectului “Zilele Carierei în UTCN”, prin OCOC  la Cluj și CCOP la Baia Mare, în parteneriat cu companii de 
profil; oferirea unor servicii pentru studenți în vederea creșterii gradului de inserție pe piața muncii (simulări de interviu, întâlniri cu reprezentanţi din 
companii, expoziţii de produse şi servicii ale companiilor, oferte pe piaţa muncii, vizite cu grupuri de studenţi la companii). Organizarea “Mesei 
rotunde” între angajatori, cadre didactice şi studenţi, cu tema „Corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii din Romania”. 

Responsabil și echipă Prorector didactic. Prorector CUNBM, Prorector MURMSE Echipa Consiliul de administrație, CCOC,  facultățile, consilierii de carieră, consilierii de 
studii 

Rezultate (beneficii) Competitivitate universitară, inserția absolvenților pe piața muncii 

Indicatori de impact măsurabili Număr de participanți, număr de activități desfășurate, număr de firme partenere 

Durata (interval de luni) Aprilie 2020 

Cod proiect P1.4.2 Denumire proiect Implementarea de mecanisme adecvate pentru o comunicare permanentă între studenți, consilierii de studii și cadrele didactice, 
pentru identificarea problemelor și analiza acestora împreună cu reprezentantul studenților în Consiliul de Administrație 

Direcția din planul strategic Învăţământ 

Măsura din planul strategic M1.4. Parteneriat proactiv cu studenții în managementul  formãrii universitare 

Scurtă descriere (opțional) Realizarea unei comunicări permanente online sau fizic cu studenții, tutorii și cadrele didactice, pentru  reclamații și sesizări şi analiza acestora 
împreună cu reprezentantul studenților în Consiliul de Administraţie; Realizarea unei platforme cu firmele angajatoare și cu studenții absolvenți ai 
UTC-N creșterea implicării studenților în managementul universității prin cultivarea unui dialog real și activ privind soluționarea problemelor specifice, 



 

 

 
 

 

de natură didactică, de cercetare științifică, socială, extra-universitară etc.; 

Responsabil și echipă Prorector didactic, Prorector CUNBM Echipa Consiliul de administrație, facultăți, Organizațiile studențești, reprezentanții studenților în CA, 
Senat, Consiliile facultăților 

Rezultate (beneficii) Creşterea calităţii 

Indicatori de impact măsurabili Grad de satisfacţie studenţi; 

Cod proiect P1.4.3 Denumire proiect Susţinerea participării studenţilor la competiţii naţionale şi/sau internaționale cu caracter ştiinţific, cultural, sportiv, inclusiv prin 
susţinere financiară din venituri proprii 

Direcția din planul strategic Învăţământ 

Măsura din planul strategic M1.4 Parteneriat proactiv cu studenții în managementul  formãrii universitare 

Scurtă descriere (opțional) Susținerea participării studenților la competiții naționale și/sau internaționale cu caracter științific, cultural, sportiv, inclusiv prin susținere financiară 
din venituri proprii;   

Responsabil și echipă Prorector didactic, Prorector CUNBM Echipa Consiliul de administrație, facultăți, organizații studențești 

Rezultate (beneficii) Competitivitate universitară 

Indicatori de impact măsurabili Competiții sportive, Concursuri cu caracter științific, 

Cod proiect P1.4.4 Denumire proiect Susținerea materială, din venituri proprii și sponsorizări, a studenților orfani de un/doi părinţi, din centrele de plasament 
(reducere/scutire de taxă de școlarizare și/sau cămin, bonuri de masă, sprijinirea familiilor de studenți etc.) 

Direcția din planul strategic Învăţământ 

Măsura din planul strategic M1.4 Parteneriat proactiv cu studenții în managementul  formãrii universitare 

Scurtă descriere (opțional) Susținerea materială, din venituri proprii și sponsorizări, a studenților orfani de un/doi părinţi, din centrele de plasament (reducere/scutire de taxă de 
școlarizare și/sau cămin, bonuri de masă, sprijinirea familiilor de studenți etc.) 

Responsabil și echipă Prorector didactic, Prorector CUNBM Echipa Biroul Consiliului  de administrație 

Rezultate (beneficii) Creşterea calităţii vieții 

Indicatori de impact măsurabili Număr studenți 

Cod proiect P3.4.2 Denumire proiect Dezvoltarea și îmbunătăţirea programului  instituțional pentru monitorizarea inserției absolvenților pe piața forței de muncă 

Direcția din planul strategic Relaţia cu mediul economic 

Măsura din planul strategic M3.4 Adaptarea ofertei universității la nevoile mediului socio-economic  

Scurtă descriere (opțional) Proiectul este unul cu termen permanent prevăzând includerea noilor generaţii de absolvenţi ai UTC-N în baza de date existentă pentru obținerea de 
informații relevante privind inserția pe piața muncii și îmbunătățirea ofertei universitare a UTC-N. 
Proiectul își propune, de asemenea, identificarea absolvenţilor de succes din organizaţiile mediului socio-economic și promovarea acestora. 

Responsabil și echipă Prorector MURMSE, Prorector PD, Prorector CUNBM, Alumni Echipa Prorectorat MURMSE, prorectorat PD, Prorectorat  CUNBM, Alumni 

Rezultate (beneficii) Financiare Facilitează accesul la resurse complementare 
Nefinanciare  Aduce informatie relevanta pentru monitorizarea insertiei absolvenţilor pe piaţa muncii 

Indicatori de impact măsurabili Număr de absolvenţi inclusi în baza de date, statistici realizate. 



 

 

 
 

 

Durata (interval de luni) 1 Octombrie 2019 - 30  Septembrie 2020 

Cod proiect P4.1.1 Denumire proiect Lărgirea și consolidarea relațiilor de parteneriat cu universități de prestigiu din străinătate 

Direcția din planul strategic Relaţii internaţionale 

Măsura din planul strategic M4.1 Dezvoltarea relațiilor academice internaționale 

Scurtă descriere (opțional) Acțiune recurentă vizând reînnoirea acordurilor cadru existente care expiră și semnarea de acorduri noi 

Responsabil și echipă Coordonatorii acordurilor  Echipa Prorectorat Relații Internaționale, Prorector CUNBM, BRI, coordonatori acorduri 

Rezultate (beneficii) Creșterea prestigiului UTC-N; Creșterea vizibilității UTC-N în mediul extern; Crearea de noi parteneriate pe proiecte specifice domeniilor comune; 
Stimularea mobilităților studențești/cercetare 

Indicatori de impact măsurabili Număr de acorduri cadru 

Cod proiect P4.2.2 Denumire proiect Susținerea facultăților în stimularea mobilităților Erasmus+  și din cadrul altor proiecte, de tip incoming și outgoing, precum și 
elaborarea de proiecte pentru internaționalizarea educației 

Direcția din planul strategic Relaţii internaţionale 

Măsura din planul strategic M4.2 Dezvoltarea capacității de internaționalizare și atragerea de studenți străini 

Scurtă descriere (opțional) Workshopuri, Promovare în mediul online, sesiuni de informare la nivel de facultăți, aplicare in cadrul proiectelor KA2 Erasmus+ 

Responsabil și echipă Prorector Relații Internaționale, Prorector CUNBM,Biroul Erasmus+ Echipa Biroul Erasmus+ , responsabilii Erasmus pe facultăți și responsabilii de 
acorduri Erasmus+ 

Rezultate (beneficii) Echilibrarea fluxurilor incoming/outgoing/semnarea de noi acorduri 

Indicatori de impact măsurabili Număr de studenți incoming și outgoing, număr de mobilități 

Cod proiect P4.2.5 Denumire proiect Susținerea activităților de promovare a proiectelor francofone în cadrul Centrului de Reușită Universitară  

Direcția din planul strategic Relaţii internaţionale 

Măsura din planul strategic M4.2 Dezvoltarea capacității de internaționalizare și atragerea de studenți străini 

Scurtă descriere (opțional) Promovarea limbii franceze și a culturii francofone în mediul universitar, organizarea de ateliere de conversație pentru studenți, atelier de cinema și 
cultură franfofonă și cursuri de limba franceză pentru personalul didactic și administrativ 

Responsabil și echipă Prorector Relații Internaționale                  Echipa: Consilier programe francofone, coresponsabil CRU, stagiar de limba franceză susținut de AUF 

Rezultate (beneficii) Dezvoltarea abilităților lingvistice ale participanților, susținerea elementului social multilingvistic, dezvoltarea culturii generale   

Indicatori de impact măsurabili Număr de activități specifice Francofoniei, număr participanți 

Cod proiect P4.2.7 Denumire proiect Implicarea activă a universității în toate organismele internaționale în care este membră, în vederea creșterii vizibilității 
internaționale 

Direcția din planul strategic Relaţii internaţionale 

Măsura din planul strategic M4.2 Dezvoltarea capacității de internaționalizare și atragerea de studenți străini 

Scurtă descriere (opțional) Urmărește cresterea vizibilității și atractivității UTC-N în cadrul comunitîții academice internțtionale, a organismelor internationale din domeniu, 
implicarea în luarea deciziilor la nivel international în ceea ce privește mediul academic, lărgirea cooperarilor pe care UTC-N le are în domeniul  
cercetării cu parteneri internaționali și spre activitati didactice, și invers 



 

 

 
 

 

Responsabil și echipă Prorector Relații Internaționale                  Echipa: Prorectorat Relații Internaționale, BRI, BE+, coordonatori Erasmus+ la nivelul facultăților 

Rezultate (beneficii) Cresterea prestigiului UTC-N, creșterea vizibilității UTC-N, creșterea numarului studentilor internaționali full-time sau veniti în cadrul unor mobilități 

Indicatori de impact măsurabili Număr  afilieri 

Cod proiect P10.1.3 Denumire proiect Valorificarea în media a  performanțelor studenților și realizărilor cadrelor didactice 

Direcția din planul strategic Marketing şi imagine 

Măsura din planul strategic M10.1 Îmbunătățirea imaginii și vizibilității universității 

Scurtă descriere (opțional) Comunicarea eficientă și în timp real a realizărilor și performanțelor studenților și cadrelor didactice din universitate în vederea promovării prin 
comunicate și știri de presă 

Responsabil și echipă Șef Birou Imagine si Relatii Publice                        Echipa: Birou Imagine și Relații Publice 

Rezultate (beneficii) Creșterea și consolidarea imaginii universității, precum și a gradului de încredere în educație și serviciile oferite de universitate 

Indicatori de impact măsurabili Numărul comunicatelor de presă, al știrilor de presă, emisiuni și articole de presă, anunțuri site UTC-N, postări social media 

Cod proiect P10.1.5 Denumire proiect Susținerea activităților Clubului Cultural (dansuri populare, moderne, teatru, muzică etc. - Cluj-Napoca și Baia Mare); 

Direcția din planul strategic Marketing şi imagine 

Măsura din planul strategic M10.1 Îmbunătățirea imaginii și vizibilității universității 

Scurtă descriere (opțional) Susținerea activităților Clubului Cultural prin realizarea de materiale de promovare, afișe, flyere, pentru diferite manifestări culturale și artistice, 
postări pe site-ul UTC-N, promovări în presă și prin social media 

Responsabil și echipă Șef Birou Imagine si Relatii Publice 

Rezultate (beneficii) Creșterea vizibilității universității și educarea  studenților prin  promovarea valorilor culturale, ale tradiției și artei 

Indicatori de impact măsurabili Numărul de manifestări artistice; Numărul de afișe, flyere, anunțuri pe site, postări social media 

Cod proiect P10.1.7 Denumire proiect Actualizarea și îmbunatățirea funcționalităților site-ului UTC-N 

Direcția din planul strategic Marketing şi imagine 

Măsura din planul strategic M10.1 Îmbunătățirea imaginii și vizibilității universității 

Scurtă descriere (opțional) Site-ul reconfigurat va fi permanent îmbunătătit și menținut 

Indicatori de impact măsurabili Site UTC-N  

Cod proiect P2.1.6 Denumire proiect Susținerea activității de cercetare științifică și inovare prin alocarea unei cote din regia cercetării către directorii de proiecte, 
departamente și facultăți 

Direcția din planul strategic Cercetare 

Măsura din planul strategic M2.1 Consolidarea excelenței în activitatea de cercetare științifică și inovare 

Scurtă descriere (opțional) Măsură cu caracter permanent 

Responsabil și echipă Director DMCDI                                                       Echipa: DMCDI 

Rezultate (beneficii) Imbunatățirea condițiilor de cercetare 

Indicatori de impact măsurabili Suma utilizata anual 

Cod proiect P2.1.17 Denumire proiect Îmbunătăţirea continuă a site-ului Web a cercetării din universitate 



 

 

 
 

 

Direcția din planul strategic Cercetare 

Măsura din planul strategic M2.1 Consolidarea excelenței în activitatea de cercetare științifică și inovare 

Scurtă descriere (opțional) Actualizarea periodicã a datelor cu caracter informativ şi de prezentarea cercetãrii din UTC-N 

Responsabil și echipă Prorector CSII Echipa DMCDI 

Rezultate (beneficii) Vizibilitate regionala, nationala si internationala 

Indicatori de impact măsurabili Număr de actualizări în funcție de solicitări 

Cod proiect P2.1.18 Denumire proiect Asumarea unui rol activ al universității noastre în relația cu mediul socio-economic, pentru transfer tehnologic, consultanță și 
derularea de proiecte comune de cercetare științifică 

Direcția din planul strategic Cercetare 

Măsura din planul strategic M2.1 Consolidarea excelenței în activitatea de cercetare științifică și inovare 

Scurtă descriere (opțional) Organizarea de întalniri cu mediul economic pe teme de cercetare, dezvoltare şi inovare 

Responsabil și echipă Prorector CSII Echipa DMCDI  Prorector MURSME 

Rezultate (beneficii) Vizibilitate regională, națională și internațională 

Indicatori de impact măsurabili Număr de proiecte derulate pentru consultanta și transfer tehnologic 

Cod proiect P8.1.4 Denumire proiect Extinderea serviciilor wireless in clădirile universităţii 

Direcția din planul strategic Sistem informatic 

Măsura din planul strategic M8.1 Dezvoltarea sistemului informatic suport al universităţii 

Scurtă descriere (opțional) Schimbarea swith-urilor de 100Mbs cu swith-uri de 1 sau 10Gbs pentru creşterea acoperirii wireless 

Responsabil și echipă Prorector cercetare si Director Centru de comunicatii Echipa Biroul Consiliului de Administratie, Centrul de comunicatii 

Rezultate (beneficii) Conectivitate pentru comunitatea academică 

Indicatori de impact măsurabili Număr de clădiri în care are loc extinderea 

Cod proiect P1.2.2 Denumire proiect Abordarea de tematici de cercetare doctorală în cooperare cu mediul socio-economic (identificarea nevoilor firmelor, 
implementarea și validarea soluțiilor, încurajarea brevetării rezultatelor) 

Direcția din planul strategic Învăţământ 

Măsura din planul strategic M1.2 Îmbunãtãțirea calitãții studiilor doctorale 

Scurtă descriere (opțional) Abordarea unui număr mai mare de teze de doctorat în colaborare cu mediul economic  

Responsabil și echipă IOSUD, Prorector CUNBM                      Echipa CSUD, Coordonator IOSUD CUNBM, coordonator CRMSE, MURMSE 

Rezultate (beneficii) Activitate de cercetare de calitate la nivel doctoral 

Indicatori de impact măsurabili Număr de doctoranzi,număr de brevete 

Cod proiect P1.2.3 Denumire proiect Internaţionalizarea studiilor doctorale prin: doctorate în cotutelă, afilierea şcolilor doctorale la programele de doctorat din 
Comunitatea Europeana, finanţare stagiilor de cercetare în străinătate, compatibilizarea programelor de doctorat cu cele 
existente la nivel european 

Direcția din planul strategic Învăţământ 



 

 

 
 

 

Măsura din planul strategic M1.2 Îmbunãtãțirea calitãții studiilor doctorale 

Scurtă descriere (opțional) Se va face prin doctorate în cotutela, afilierea şcolilor doctorale la programele de doctorat din Comunitatea Europeana, finanţare stagiilor de 
cercetare în străinătate, compatibilizarea programelor de doctorat cu cele existente la nivel european 

Responsabil și echipă IOSUD, Prorector CUNBM                    Echipa       CSUD, BRI,Coordonator IOSUD CUNBM, coordonator ORI 

Rezultate (beneficii) Activitate de cercetare de calitate la nivel doctoral 

Indicatori de impact măsurabili Indicatori financiari 

Cod proiect P7.2.1 Denumire proiect Continuarea procesului de reabilitare/modernizare/reparații la căminele şi cantinele studențești la Cluj-Napoca şi Baia Mare  

Direcția din planul strategic Infrastructură şi patrimoniu 

Măsura din planul strategic M7.2 Îmbunătățirea condițiilor sociale ale studenților 

Scurtă descriere (opțional) Evaluare tehnică a tuturor spaţiilor didactice şi din campusurile studenţeşti din Cluj-Napoca şi Baia-Mare 

Responsabil și echipă Prorector TAP, DGA                                                                                      Echipa: Biroul Consiliului de Administraţie 

Rezultate (beneficii) Modernizarea spaţiilor de cazare şi a cantinelor studenţeşti va conduce la Imbunãtãţirea nivelului de trai , a condiţiilor specifice ale studenţilor şi la 
posibilitatea crescutã de a se concentra pe activitãţile didactice , de cercetare sau hobby 

Indicatori de impact măsurabili Realizare documentaţie cu evaluarea tehnică a spaţiilor şi lansarea de Proiecte Tehnice 

 

 
(*) Notă: Acest plan operaţional va fi actualizat la 12 luni sau în urma aprobãrii unui alt  Plan Strategic  al  UTC-N 
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