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1. MISIUNE �I OBIECTIVE 

Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad are ca obiectiv principal asigurarea �i dezvoltarea 

resurselor �i instrumentelor necesare derul�rii proceselor de educa�ie �i de cercetare �tiin�ific�, la 

standarde de calitate ridicate, necesare asigur�rii competitivit��ii în spa�iul European al 

înv���mântului Superior �i al Cercet�rii. 

Planul Opera�ional 2013 este astfel structurat încât s� cuprind� activit��i vizând performan�a 

în spa�iul academic, afirmarea universit��ii ca institu�ie de înv���mânt superior de educa�ie �i de 

cercetare �tiin�ific� �i integrarea ei în spa�iul European al înv���mântului Superior �i al Cercet�rii 

într-un ritm cât mai alert. 

Prezentul Plan opera�ional este un instrument elaborat în concordan�� cu Planul Opera�ional 

al celor 9 facult��i ale universit��ii precum, cu Planul Strategic 2012-2016 �i cu legisla�ia în vigoare 

�i reprezint� o modalitate eficient� de stabilire a coordonatelor prin care conducerea universit��ii 

împreun� cu to�i membrii comunit��ii academice asigur� dezvoltarea coerent� �i permanent� a 

Universit��ii "Aurel Vlaicu " în contextul integr�rii României în Uniunea European�. 

Anul 2013 reprezint� în educa�ie un an de consolidare al mecanismelor �i activit��ilor privind 

asigurarea calit��ii, de dezvoltare �i diversificare a ofertei la nivelul studiilor de licen�� �i de preg�tire 

a noilor programe de master, conform structurilor Bologna; în dezvoltarea acestora se urm�re�te 

formularea de trasee de educa�ie �i formare licen�� - master – doctorat, formare continu�, în domenii 

în care cercetarea �tiin�ific� este conturat� �i poate sus�ine acest proces. 

Având în vedere permanenta corelare cu nevoile pie�ei muncii, deschiderea european� a 

cursurilor, reprezint� priorit��i care se adreseaz� tuturor programelor de studii din universitate. 

Asigurarea calit��ii procesului didactic va fi sprijinit�, �i în 2013, prin investi�ii în spa�ii 

didactice modeme (s�li de cursuri, laboratoare), prin permanenta îmbog��ire a fondului documentar 

al Bibliotecii, prin asigurarea accesului la calculatoare a unui num�r cât mai mare de studen�i. 

Cercetarea �tiin�ific� universitar�, va urma calea de restructurare, pentru promovarea 

excelen�ei în domeniile identificate ca priorit��i la nivelul universit��ii. Concomitent vor fi sprijinite 

grupurile a c�ror experien�� în cercetare este în dezvoltare. Universitatea va sprijini cu prec�dere 

dezvoltarea cercet�rii �tiin�ifice finan�ate �i valorificarea rezultatelor prin publica�ii în jurnale de 

referin��, prin manifest�ri artistice �i cultural-sportive etc. Latura formativ� a cercet�rii reprezint� un 

capital pe care Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad îl va valorifica prin programe adresate 

masteranzilor, doctoranzilor, tinerilor cercet�tori, sistemele promovate de platformele de cercetare 

aflate în derulare reprezentând un bun exemplu. 

În anul 2013 se vor continua activit��ile începute anterior de modernizare continu� a spa�iilor 

de studiu, dar �i a Complexului universitar M. 
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Se urm�re�te în mod constant stabilirea de noi colabor�ri inter-universitare, prin realizarea de 

consor�ii care s� valorifice oportunit��ile oferite de programele de Fonduri Structurale. 

Vor fi valorificate în continuare �i în 2013 toate oportunit��ile ap�rute odat� cu aderarea 

României la U.E. Promovarea Universit��ii „Aurel Vlaicu” din Arad se face atât la nivel na�ional cât 

�i interna�ional prin întreaga activitate didactic� �i de cercetare �tiin�ific� datorit� acordurilor 

bilaterale cu universit��i de prestigiu din ��rile Uniunii Europene. Realizarea de programe comune de 

educa�ie �i de cercetare au ca scop extinderea acestor colabor�ri în spa�iul extra-european. 

Planul Opera�ional 2013 este conceput în contextul definirii la nivel european a direc�iilor de 

dezvoltare a înv���mântului european, în corela�ie cu conceptele promovate prin: 

- Spa�iul European al înv���mântului Superior, formulat conform cu Declara�iile de la Sorbona 

(1997), Bologna (1999), Praga (2001), Berlin (2003), Bergen (2005), Londra (2007); 

- Spa�iul European al Cercet�rii �tiin�ifice statuat prin Declara�ia de la Lisabona 2003; 

Direc�iile de dezvoltare pentru educa�ia adul�ilor, definite prin Declara�ia de la Copenhaga, 

2004; 

- Deciziile Conferin�ei Na�ionale a Înv���mântului Superior din România 2003; 

-  Sistemul de reglement�ri legale �i administrative ce guverneaz� activitatea în înv���mântul 

superior din România; 

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ACTIVITATEA DIDACTIC� 

Universitatea „Aurel Vlaicu ” din Arad �colarizeaz� studen�i la toate formele de înv���mânt, 

repartiza�i pe programe de studii universitare de licen��, master �i �coal� doctoral�. Preg�tirea lor se 

realizeaz� în cele 9 facult��i existente. 

Eficientizarea proceselor didactice realizat� în perioada anterioar� va fi continuat�, prin 

promovarea programelor de studii noi, moderne �i atractive care r�spund nevoilor de preg�tire ale 

beneficiarilor din mediul economic �i socio-cultural precum �i a�tept�rilor studen�ilor. Activit��ile 

care sprijin� aceste obiective sunt: 

a) Structurarea programelor de studii pe trei cicluri - studii universitare de licen��, de masterat �i 

doctorale - conform schemei promovate de Procesul Bologna. Acest proces, sprijinit de experien�a 

pozitiv� existent� în universitate, se va desf��ura în conformitate cu reglement�rile MECTS �i 

Hot�rârile Senatului Universit��ii; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii 

b) Dezvoltarea de linii de formare integrat� licen�� - master - doctorat - formare continu�, 
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beneficiind de valen�ele formative dezvoltate prin cercetare; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii 

c) Formarea cadrelor cu preg�tire superioar� si actualizarea preg�tirii acestora în domeniile de 

studii actuale. 

Termen: permanent 

R�spund: Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii, Decanii facult��ilor 

d) Dezvoltarea de noi programe de studii la nivel de licen��, în conformitate cu nomenclatorul 

domeniilor de studiu aprobat la nivel na�ional, precum �i ca urmare a identific�rii de nevoi specifice 

la nivel regional/na�ional; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorii, Decanii facult��ilor 

e) Compatibilizarea programelor de studii pentru armonizare cu programele europene de 

înv���mânt, în scopul aplic�rii pe scar� larg� a sistemului european de credite transferabile de studiu, 

al echival�rii �i recunoa�terii diplomelor; 

Termen: septembrie 2013 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii, Decanii 

facult��ilor 

f) Orientarea con�inutului disciplinelor pentru a asigura studen�ilor/absolven�ilor competen�ele 

necesare integr�rii pe pia�a european� a muncii �i educa�iei; se impune de asemenea actualizarea în 

permanen�� a informa�iilor oferite, precum �i cre�terea gradului de implicare a tuturor membrilor 

unei discipline în optimizarea proiect�rii curriculei; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii, Decanii 

facult��ilor 

g) Cre�terea eficien�ei formative a activit��ilor de practic� a studen�ilor, prin formarea unui cadru 

de organizare �i monitorizare a perioadelor de practic�;  

Termen: permanent  

R�spund: Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii, Prodecanii facult��ilor 

h) Diversificarea �i flexibilizarea ofertei educa�ionale: 

Dezvoltarea de programe de studii integrate în parteneriat cu universit��i române�ti �i 

europene (cu prec�dere la nivel de master �i doctorat) care s� conduc� �i la ob�inerea de diplome 

comune (joint degrees); 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii, Prorectorul 
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privind transparen�a academic� �i rela�iile interna�ionale, Prodecanii facult��ilor 

Dezvoltarea de module educa�ionale în parteneriate europene, prin mobilit��i reciproce ale 

cadrelor didactice din Universitatea „ Aurel Vlaicu ” din Arad �i din institu�iile partenere; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii, Coordonatorii 

Erasmus 

i) Integrarea pe scar� larg�, sprijinirea cadrelor didactice �i a studen�ilor în dezvoltarea de 

programe europene de educa�ie (Socrates, Leonardo da Vinci etc.); 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind transparen�a academic� �i rela�iile interna�ionale 

j) în vederea cre�terii eficien�ei �i moderniz�rii procesului didactic de predare/înv��are 

Universitatea „ Aurel Vlaicu ” din Arad î�i propune: 

- Dezvoltarea infrastructurii prin implementarea adecvat� a noilor tehnologii ale informa�iei �i 

comunic�rii; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific�, Decanii facult��ilor 

- Dezvoltarea laboratoarelor didactice prin alocarea de fonduri bugetare �i atragerea de 

fonduri suplimentare (implicarea companiilor, venituri proprii, sponsoriz�ri etc.); 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific�, Decanii facult��ilor 

- Elaborarea de materiale didactice tradi�ionale �i în form� electronic� pentru uzul direct al 

studen�ilor; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii, Decanii 

facult��ilor 

- Elaborarea de ghiduri metodologice privind întocmirea lucr�rilor de licen��, absolvire, 

diserta�ie, precum �i pentru elaborarea lucr�rilor de gradul didactic I; 

Termen: permanent 

R�spund: Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii, Decanii, Directorul 

Departamentului pentru politici educa�ionale 

- L�rgirea bazei de documentare �i dezvoltarea unei infrastructuri IT (re�ele de calculatoare, 

conexiune internet) pentru studen�i, în spa�iile universit��ii; 

Termen: permanent 

R�spunde: Prorectorul privind cercetarea  �tiin�ific� 

 k) Referitor la studen�i: 
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- Adaptarea examenului de admitere la specificul facult��ilor; 

Termen: aprilie 2013 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii, Decanii 

facult��ilor 

l) Perfec�ionarea sistemului de evaluare-notare a studen�ilor: 

Termen: permanent 

R�spund: Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii, Decanii facult��ilor 

m) Din punct de vedere al formatorilor din universitate: 

- Dimensionarea corespunz�toare a gradului de ocupare cu titulari a posturilor didactice, 

promovarea pe posturile de profesori �i conferen�iari a cadrelor didactice care îndeplinesc 

criteriile de promovare stabilite la nivel na�ional; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii 

- Atragerea celor mai buni absolven�i pentru a asigura în universitate continuitatea procesului 

didactic, cre�terea gradului de ocupare de c�tre tineri a posturilor didactice; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii 

- Sprijinirea �i stimularea cadrelor didactice pentru dezvoltarea �i finalizarea programelor de 

doctorat; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific� 

n) Extinderea activit��ii de evaluare �i autoevaluare a activit��ii didactice, la nivelul 

departamentelor, pentru a stimula ac�iuni de perfec�ionare �i autoperfec�ionare;  

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii, Decanii 

facult��ilor 

 

3. STUDEN�II 

Admiterea studen�ilor în înv���mântul superior se face pe baz� de concurs. A�a cum rezult� 

din aceasta anex� probele de concurs pot fi: pe baz� de dosar, iar la unele specializ�ri sunt prev�zute 

�i probe practice, eliminatorii. Media minim� de admitere este 5,00. 

Universitatea dispune de capacitate proprie de cazare, cu 436 locuri �i cantin� cu capacitate 

de 300 locuri X 2 serii. 

În anul universitar 2012-2013 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad î�i propune urm�toarele 

obiective opera�ionale: 
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In domeniul instruirii/form�rii: 

a) Cre�terea popula�iei �colare pe seama formelor de preg�tire postuniversitar�: master, doctorat, 

formare continu�; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii 

b) Extinderea infrastructurii IT  

Termen: decembrie 2013 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific� 

c) îmbun�t��irea continu� a bazei documentare din biblioteca universit��ii �i a accesului la aceasta; 

Termen: permanent 

R�spunde: Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii 

d) Organizarea practicii în perioade compacte, în cadrul companiilor, pentru familiarizarea cu 

mediul în care vor lucra dup� absolvire; 

Termen: permanent 

R�spund: Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii, Decanii facult��ilor 

e) Cre�terea motiva�iei studen�ilor pentru preg�tirea profesional� prin perioade de studiu în 

str�in�tate, practica în companii de renume din �ar� �i str�in�tate, angajare pe perioada vacan�elor, 

adaptare a studiilor de ma�ter la cerin�ele pie�ei; 

Termen: permanent 

R�spund: Prorectorul privind transparen�a academic� �i rela�iile interna�ionale, Coordonatorii 

Erasmus 

 J) Atragerea studen�ilor în procesul de cercetare �tiin�ific� pe baz� de contract; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific� 

g) Organizarea de Sesiuni �tiin�ifice Studen�e�ti �i concursuri profesionale �i sprijinirea particip�rii 

la manifest�ri similare din alte centre universitare; 

Termen: mai 2013 

R�spund: Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii, Decanii facult��ilor 

h) Organizarea de Târguri de Locuri de Munc� pentru viitorii absolven�i; 

Termen: iunie 2013 
R�spund: Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii, studen�ii senatori 
 
Burse 

a) Acordarea de burse de studiu studen�ilor cu rezultate profesionale bune; 

Termen: permanent 

R�spund: Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii, studen�ii senatori 
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b) Acordarea de burse sociale studen�ilor cu situa�ii materiale precare, orfanilor �i urma�ilor eroilor 

Revolu�iei, �inând seama �i de rezultatele ob�inute de ace�tia; 

Termen: permanent 

R�spund: Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii, studen�ii senatori 

c) Selectarea studen�ilor cu rezultate profesionale foarte bune pentru perioade de studii în str�in�tate 

finan�ate prin programe europene; 

Termen: permanent 

R�spund: Prorectorul privind transparen�a academic� �i rela�iile interna�ionale, Coordonatorii 

Erasmus 

d) Facilitarea acord�rii de burse de studiu de c�tre companii studen�ilor selecta�i în vederea angaj�rii 

dup� absolvire în companiile respective; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Decanii facult��ilor 

e) Facilitarea acord�rii de sprijin material de c�tre diverse funda�ii din �ar� �i str�in�tate, studen�ilor 

cu situa�ie material� precar� dar cu rezultate profesionale foarte bune; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Decanii facult��ilor 

f) Recompensarea studen�ilor cu rezultate profesionale foarte bune prin acordarea de bilete de 

tab�r� în perioada vacan�elor; 

Termen: permanent 

R�spund: Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii, studen�ii senatori 

 

 Via�a studen�easc� 

a) atragerea studen�ilor în organiza�ii profesionale studen�e�ti de nivel na�ional �i interna�ional; 

Termen: permanent 

R�spund: Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii, Prorectorul privind 

transparen�a academic� �i rela�iile interna�ionale, studen�ii senatori 

b) Cazarea tuturor studen�ilor universit��ii, în func�ie de rezultatele profesionale �i de distan�a fa�� de 

domiciliu, în c�minele studen�e�ti ale Universit��ii; 

Termen: permanent 

R�spunde: Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii 

c) Cre�terea responsabilit��ii studen�ilor din c�mine fa�� de bunurile existente �i men�inerea unui 

climat favorabil studiului; 

Termen: permanent 

R�spund: Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii, Director c�min 
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d) Cre�terea accesibilit��ii studen�ilor la Biblioteca Universit��ii;  

Termen: mai 2013 

R�spund: Rectorul, Director bibliotec� 

e) îmbun�t��irea calit��ii serviciilor studen�e�ti (cazare, mas�, asisten�� medical�, divertisment), 

Cre�terea capacit��ii de cazare; 

Termen: permanent 

R�spund: Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii, Director c�min 

J) Sprijinirea logistic� a activit��ilor organizate de societ��ile studen�e�ti din universitate; 

Termen: permanent 

R�spund: Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii, studen�ii senatori 

4. CERCETAREA �TIIN�IFIC� 

Cercetarea �tiin�ific� este o component� esen�ial� a activit��ii într-o institu�ie de înv���mânt 

superior, iar în Universitatea „Aurel Vlaicu“ din Arad se desf��oar� la nivelul facult��ilor, centrelor 

de cercetare �i institutelor. Cercetarea �tiin�ific� se dezvolt� în câteva direc�ii prioritare printre care: 

1) Design de Produs pentru Dezvoltare Durabil�; 

2) Dezvoltarea Sustenabil� a Resurselor prin Biotehnologii �i Procese Ecologice; 

3) Dezvolt�ri tehnologice inovative; 

4) Inginerie Virtual�, Realitate Virtual� �i Robotic�; 

5) Modelarea, algoritmizarea �i simularea sistemelor; 

6) Nanotehnologii, Materiale �i Noi Procese de Produc�ie; 

7) S�n�tate, Calitatea vie�ii �i Performan�� uman�; 

8) Sisteme Avansate pentru Autovehicule �i Transport Rutier; 

9) Sisteme pentru Controlul Inteligent �i Automatizarea Proceselor; 

10) Statistica �i Previziunea Fenomenelor Economico-Sociale 

11) Studii literare �i socio-lingvistice. 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad beneficiaz� de resurse umane de înalt� specializare, 

iar dezvoltarea activit��ilor de cercetare reprezint� o consecin�� fireasc�, cu urm�ri pozitive �i asupra 

calit��ii activit��ilor didactice; pentru a atinge performan�a (�i recunoa�terea interna�ional�) strategia 

universit��ii vizeaz� utilizarea sinergic� a resurselor existente, capabile s� dezvolte produse de 

interes, cu impact asupra vie�ii economice �i sociale. Atragerea finan��rii prin cercetare - ca m�sur� a 

gradului de conformitate cu necesit��ile reale de cunoa�tere �i a calit��ii cercet�rii - reprezint� un 

punct central al activit��ii cadrelor universitare. Pentru realizarea acestei strategii au fost elaborate 

urm�toarele obiective: 

a) Orientarea cercet�rii �tiin�iice spre domeniile declarate prioritare: 



10

 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific� 

b) Dezvoltarea �i diversificarea activit��ii Departamentului Programe �i Proiecte  

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific� 

c) Dezvoltarea sistemului de informare-monitorizare a activit��ilor de cercetare finan�at�; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific� 

d) Promovarea calit��ii în cercetare prin: 

- Sprijinirea colectivelor care dezvolt� proiecte valorificate prin aplicare direct� în spa�iul 

economic �i social �i prin lucr�ri publicate/prezentate în reviste recunoscute interna�ional 

(cotate ISI) sau la conferin�e interna�ionale; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind  cercetarea �tiin�ific� 

- Formarea �i dezvoltarea unui departament pentru promovarea propriet��ii intelectuale, în 

universitate; 

Termen: iunie 2013 

R�spund: Rectorul, Consiliul de administra�ie, Senat 

- Sprijinirea dezvolt�rii infrastructurii în colective/centre care atrag finan��ri la nivel regional, 

na�ional �i european; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific� 

- Formularea unui set de indicatori de evaluare intern� periodic� a activit��ilor 
centrelor/colectivelor de cercetare; 

Termen: mai 2013 

R�spunde: Prorectorul privind  cercetarea �tiin�ific� 

- Sprijinirea în mod deosebit a colectivelor de cercetare care ob�in rezultate �tiin�ifice 

publicate în reviste cu scor de influen�� peste 0,5 �i/sau indexate în baza de date WorldCat �i 

respectiv a celor care implementeaz� proiecte de cercetare ob�inute în urma unor competi�ii 

interna�ionale sau na�ionale �i care au asemenea rezultate; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific�; 

- Sprijinirea activit��ilor de cercetare desf��urate în parteneriat cu mediul economic; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific�; 

e) In cazul centrelor de cercetare: 
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Consolidarea structurilor existente în universitate; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific�  

Sprijinirea platformelor de cercetare existente în universitate; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific� 

- Dezvoltarea �i acreditarea de noi centre de cercetare; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific� 

f) Dezvoltarea de parteneriate de cercetare cu companii, institute de cercet�ri, universit��i din �ar�, 

parcurile industriale, universit��i �i centre de cercetare europene; 

Termen: permanent 

R�spund: Prorectorul privind  cercetarea �tiin�ific� 

g) Dezvoltarea resurselor umane de cercetare �tiin�ific� prin: 

- Promovarea în universitate a unor structuri pentru formarea tinerilor prin �i pentru cercetare 

(masterate pentru cercetare, �coal� Doctoral�); formarea tinerilor cercet�tori, selecta�i din 

rândul absolven�ilor cu rezultate deosebite, prin programe de doctorat integrate în teme de 

cercetare finan�ate; 

Termen: permanent 

R�spunde: Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific� 

- Sprijinirea tinerilor cercet�tori pentru a participa la cursuri de specializare tematice, 

seminarii interna�ionale etc.; 

Termen: permanent 

R�spund: Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific�, Decanii facult��ilor 

- Atragerea studen�ilor, cu prec�dere a celor din anii terminali �i a masteranzilor în proiecte de 

cercetare finan�ate; 

Termen: permanent 

R�spunde: Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific� 

- Promovarea cercet�torilor �tiin�ifici cu experien�� în comisiile na�ionale �i interna�ionale de 

evaluare a cercet�rii �i în forurile �tiin�ifice (academii, societ��i �tiin�ifice recunoscute, 

asocia�ii profesionale); 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific� 

- Cre�terea num�rului de îndrum�tori de doctorat �i dezvoltarea conducerii de doctorat pentru 

noi domenii; 
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Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific� 

h) Valorificarea rezultatelor cercet�rii prin publica�ii �tiin�ifice recunoscute (ISI, BDI), manifest�ri 

�tiin�ifice interna�ionale, brevetare; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific� 

i) Sus�inerea prin: 

Buletinele �tiin�ifice ale Universit��ii �i Editura UAV a rezultatelor deosebite în cercetare �i 

atragerea pentru publicare de lucr�ri �tiin�ifice valoroase din �ar� �i str�in�tate, precum �i dezvoltarea 

infrastructurii existente pentru editarea buletinului; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific� 

- Editura Universit��ii „Aurel Vlaicu” din Arad - de monografii �i tratate cuprinzând 

rezultatele cercet�rii; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific� 

j) Sprijinirea centrelor de cercetare �i a colectivelor cu rezultate deosebite în organizarea periodic� 

de manifest�ri �tiin�ifice cu participare interna�ional�; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific� 

k) Dezvoltarea infrastructurii de documentare: c�r�i, tratate, abonamente la reviste de circula�ie 

interna�ional�; inclusiv prin utilizarea par�ial� a fondurilor bugetare atrase prin programele de 

doctorat pentru dezvoltarea de infrastructur� �i de activit��i curente ale colectivelor de cercetare 

respective; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific� 

l) Cre�terea ponderii contractelor de cercetare - dezvoltare în raport cu finan�area de baz�; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific� 

m) Integrarea centrelor �i a colectivelor de cercetare în re�ele europene de cercetare �tiin�ific�;  

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific�  

n) înfiin�area unor noi structuri de cercetare: 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific� 
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o) Elaborarea mei politici coerente de simulare a cercet�rii �tiin�ifice prin: 

- Evaluarea rezultatelor cercet�rii �tiin�ifice (la nivel institu�ional, al direc�iilor de cercetare �i 

la nivel individual), pe baza fi�ei de cercetare elaborat� de comisia de specialitate a 

Senatului; 

Termen: septembrie 2013 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific� 

- Elaborarea �i implementarea unei strategii financiare stimulative fa�� de centrele de cercetare 

�tiin�ific� performante; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific� 

 p) Modernizarea managementului cercet�rii �tiin�ifice prin: 

- îmbun�t��irea eviden�ei contabile �i gestiunii veniturilor realizate din granturi sau contracte;  

- Termen: iulie 2013 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific�, Directorul economic 

- Perfec�ionarea metodologiei de evaluare a centrelor/direc�iilor de cercetare �tiin�ific� din 

universitate; 

Termen: noiembrie 2013 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific� 

5. MANAGEMENTUL UNIVERSIT��II 

Organul suprem de elaborare �i adoptare a deciziilor în Universitate este Senatul. Senatul 

deleag� prerogativele gestion�rii activit��ilor curente din Universitate Consiliului de administra�ie �i 

Comisiilor conform Cartei. Organizarea �i conducerea universit��ii în ansamblu �i a tuturor 

structurilor ei reprezint� instrumente pentru îndeplinirea obiectivelor formulate; managementul 

participativ, decizia democratic� �i comunicarea permanent� stau la baza rezolv�rii constructive a 

problemelor. Este necesar� o mai larg� �i responsabil� implicare a studen�ilor în parteneriate reale cu 

personalul universit��ii pentru identificarea bunului mers al universit��ii noastre. 

în domeniul strategiei �i deciziei 

a) Implicarea activ� �i responsabil� a structurilor de conducere din universitate în formularea 

strategiei de dezvoltare a universit��ii �i în actul decizional; 

Termen: permanent  

R�spund: Rectorul, Prorectorii 

b) Reactualizarea: 

• Cartei Universit��ii, pentru a reflecta gradul actual de dezvoltare al universit��ii, 
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Termen: permanent 

R�spund: Senatul, Rectorul, Consiliul de administra�ie 

• Organigramei Universit��ii cu eviden�ierea detaliat� a structurilor �i a nivelurilor de decizie, 

a rela�iilor de colaborare �i subordonare dintre structuri; 

Termen: aprilie 2013 

R�spund: Rectorul, Prorectorii 

• Regulamentelor de ordine interioar�  

Termen: septembrie 2013 

R�spund: Rectorul, Prorectorii 

c) Intensificarea activit��ii comisiilor Senatului Universit��i, ca instrument de baz� în realizarea 

strategiilor în fiecare domeniu de activitate; 

Termen: permanent  

R�spund: Rectorul, Prorectorii 

d) Evaluarea semestrial� a stadiului de îndeplinire a Planului Opera�ional, prezentarea public� a 

rezultatelor la nivelul universit��ii urmat� de analiza în Senatul Universit��ii; 

Termen: ianuarie 2013, iunie 2013 R�spund: Rectorul, Prorectorii 

e) Utilizarea programului pentru gestionarea planurilor de înv���mânt, state de func�iuni �i orare; 

utilizarea lui ca instrument în luarea deciziilor privind eficientizarea procesului didactic din 

universitate; 

Termen: permanent  

R�spund: Rectorul, Prorectorii 

f) Cre�terea autonomiei facult��ilor; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorii 

g) Utilizarea GISC �i a Registrului Matricol Unic; 

Termen: Permanent 

R�spund: Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii, Decanii facult��ilor 

 

în domeniul comunic�rii �i transparen�ei: 

a) Asigurarea bunei func�ion�ri a Departamentului de Comunicare �i Asigurare a Transparen�ei al 

Universit��ii „Aurel Vlaicu” din Arad; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorii, Directorul Departamentului CAT 

b) Activarea unui forum managerial de comunicare între structurile decizionale �i executive, 

informatizat �i securizat, prin care orice informa�ie nou� va fi transmis� automat, prin e-mail, tuturor 
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membrilor forumului; 

Termen: ianuarie 2013 

R�spund: Rectorul, Prorectorii, Directorul Departamentului CAT 

c) Asigurarea bunei func�ion�ri a paginii Web a universit��ii www.uav.ro; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorii, Directorul Departamentului CAT 

d) Popularizarea informa�iilor de interes major c�tre to�i membrii comunit��ii academice din 

universitate (cadre didactice �i studen�i) prin Buletinul Informativ �i re�eaua intranet; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorii 

e) Opera�ionalizarea unui sistem de audit care s� urm�reasc� actualizarea �i transparen�a deciziilor 

manageriale �i informa�iilor de interes public pe pagina web a universit��ii; 

Termen: ianuarie 2013 

R�spund: Rectorul, Prorectorii, Directorul Departamentului CAT, Birou public audit intern 

f) Afi�area comunicatelor de pres� ale structurilor manageriale autorizate pe pagina web a 

universit��ii; 

Termen: Permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorii, Directorul Departamentului CAT 

g) Comunicarea cu structurile ierarhice superioare de conducere, evaluare �i acreditare, cu 

urm�rirea eficient� a feed-back-ului; 

Termen: Permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorii, Directorul Departamentului CAT 

h) Promovarea �i popularizarea universit��ii prin afi�e, postere �i bannere, bro�uri de prezentare, 

ghiguri ale programelor de studii, pliante �i flutura�i cu oferta educa�ional�, videoclipuri, galerii foto, 

CD-uri sau DVD-uri de prezentare; 

Termen: Permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorii, Directorul Departamentului CAT 

h) Popularizarea rezultatelor, realiz�rilor �i performan�elor ob|inute de comunitatea academic� a 

Universit��ii, Aurel Vlaicu” din Arad în spa�iul web: pagini de promovare academic� gen University 

Directory worldwide sau Directory of University and Colleges, pagini de socializare de tip 

Facebook, enciclopedii gen Wikipedia etc.; 

Termen: Permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorii, Directorul Departamentului CAT 

i) Popularizarea partenerilor universit��ii pe pagina web proprie, cu leg�turi c�tre paginile web ale 

partenerilor. 
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Termen: Permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorii, Directorul Departamentului CAT  

 

în privin�a sistemelor de finan�are: 

a) Dezvoltarea unui management eficient pentru îndeplinirea indicatorilor de calitate în plan 

didactic (CNFIS) �i în planul cercet�rii (CNCSIS) în vederea atragerii finan��rii bugetare complete; 

Termen: permanent 

R�spunde: Rectorul 

b) Atragerea de fonduri: 

* Prin activit��i de formare continu�, reconversie profesional�, înv���mânt la distan��; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Decanii facult��ilor 

* Prin activit��i de cercetare, consultan��, prest�ri servicii; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Decanii facult��ilor 

* Prin atragerea agen�ilor economici priva�i în parteneriate �i în finan�area activit��ilor 

universit��ii (prin sponsoriz�ri, dona�ii, spin-off companies); 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Decanii facult��ilor 

c) Analiza semestrial�, în Senatul l�rgit (membrii senatului �i directorii de departamente) a 

managementului financiar al universit��ii; 

Termen: ianuarie 2013, iulie 2013  

R�spund: Rectorul, Prorectorii 

în domeniul resurselor umane: 

a) Utilizarea eficient� a resurselor umane: 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Decanii facult��ilor, Directorii de departamente, �efii de compartimente �i 

servicii 

b) Cre�terea rolului personalului nedidactic din departamente în eficientizarea proceselor didactice 

�i de cercetare; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Directorii de departamente 

c) Atragerea personalului nedidactic din departamente în activit��i de cercetare pe baz� de 

contract;  
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Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Directorii de departamente, Biroul Juridic 

d) Identificarea nevoilor de perfec�ionare �i organizarea unui sistem de preg�tire a personalului 

nedidactic �i a personalului din serviciile universit��ii în vederea cre�terii calit��ii activit��ilor �i în 

vederea promov�rii; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Director Compartiment informatizare 

e) Implementarea unui sistem de gestionare a informa�iilor �i comunicare în cadrul serviciilor, între 

servicii �i c�tre structurile manageriale corespunz�toare; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Director Compartiment informatizare 

fi Dezvoltarea unei infrastructuri hard/soft adecvat� profilului fiec�rui serviciu; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Director Compartiment informatizare  

Administra�ie �i patrimoniu 

Activit��ile func�ionale �i administrative vor fi direc�ionate spre eficientizarea activit��ilor 

didactice �i de cercetare utilizând metode modeme de management pe proiect, alocând resursele în 

func�ie de activit��ile derulate în cadrul Universit��ii, în termenele prev�zute �i cu responsabilit��i 

clare. 

Managementul administrativ va fi unul eficient, bazat pe planificarea strategic� �i asigurarea 

calit��ii �i va fi permanent corelat cu programele de dezvoltare institu�ional�, didactice, de cercetare 

�i cu resursele financiare bugetate. 

a) Eficientizarea activit��ilor administrative prin aplicarea managementului pe proiect �i 

redirec�ionarea fondurilor rezultate spre între�inerea, modernizarea �i l�rgirea infrastructurii didactic� 

�i de cercetare; 

Termen: permanent 

R�spund: Rector, Director general administrativ 

b) între�inerea, dezvoltarea �i modernizarea patrimoniului universit��ii; elaborarea �i reactualizarea 

continu� a planului de repara�ii, consolid�ri, moderniz�ri, reabilit�ri �i extindere a patrimoniului 

universit��ii pentru a r�spunde cerin�elor procesului de înv���mânt actual; 

Termen: permanent 

R�spund: Rector, Decanii facult��ilor, Director general administrativ 

c) înt�rirea propriet��ii universit��ii asupra patrimoniului Termen: permanent 

R�spund: Rector, Birou juridic 
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d) Utilizarea eficient� a spa�iilor universit��ii pentru activit��i didactice, �tiin�ifice, artistice, cultural- 

sportive, inclusiv în parteneriate cu mediul exterior universit��ii; 

Termen: permanent 

R�spund: Rector, Prorector privind cercetarea �tiin�ific�, Director general administrativ 

e) Utilizarea eficient� a spa�iilor de cazare din c�mine �i a spa�iilor cantinei;  

Termen: permanent 

R�spund: Rector, Prorector privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii, Director general 

administrativ 

f) Elaborarea, revizuirea �i eficientizarea procedurilor administrative prin corelarea activit��ii 

administrative cu activitatea didactic� �i de cercetare; 

Termen: permanent 

R�spunde: Director general administrativ 

g) Corelarea activit��ii administrative cu activitatea didactic� �i de cercetare prin întâlniri de 

dezbateri periodice între responsabilii cu activitatea administrativ� �i responsabilii cu activitatea 

didactic� �i de cercetare; 

Termen: permanent 

R�spund: Rector, Prorector privind activitatea de cercetare, Prorector privind procesul de înv���mânt 

�i evaluarea calit��ii, Director general administrativ, Decanii facult��ilor 

h) Elaborarea �i revizuirea de normative de consum pentru principalele materiale consumabile �i 

monitorizarea consumurilor de utilit��i; 

Termen: permanent 

R�spunde: Director general administrativ  

 

Baza material� 

Obiectivele Universit��ii “Aurel Vlaicu” stabilite atât pentru activitatea didactic�, de 

cercetare �i pentru serviciile oferite studen�ilor vor putea fi atinse doar prin utilizarea eficient� a 

bazei materiale existente �i prin îmbun�t��irea �i l�rgirea bazei materiale, in acest sens sunt trei c�i 

importante de urmat: 

- utilizarea corespunz�toare a bazei materiale existente, asigurarea unui grad ridicat de 

înc�rcare; 

Termen: permanent 

R�spund: Consiliul de administra�ie, Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific�, Director general 

administrativ 

- îmbun�t��irea �i completarea prin resurse proprii a bazei materiale ; 

Termen: permanent 



19

 

R�spund: Consiliul de administra�ie, Director general administrativ 

- completarea �i perfec�ionarea bazei materiale prin resurse bugetare guvernamentale �i locale 

sau prin angajarea unor resurse financiare oferite de organiza�ii interna�ionale; 

Termen: permanent 

R�spund: Consiliul de administra�ie, Decanii facult��ilor, Director general administrativ 

6. RESURSELE UMANE ALE UNIVERSIT��II 

A. Personalul didactic: 

Politica de personal academic urm�re�te, într-o prim� etap�, acoperirea uniform�, 

propor�ionat�, cu personal didactic a tuturor specializ�rilor, punând un accent deosebit pe 

specializ�rile noi. 

a) Strategia de atragere �i promovare a personalului didactic va avea în vedere o serie de cerin�e 

specifice, dintre care mai importante sunt: 

• Evaluarea personalului didactic pe baza Fi�ei de activitate Didactic� �i a Fi�ei de Cercetare 

�tiin�ific�, a rezultatelor evalu�rii de c�tre studen�i a disciplinelor predate; 

Termen: septembrie 2013 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii, Prorectorul 

privind cercetarea �tiin�ific�, Directorul resurse umane-salarizare 

• Preg�tirea studen�ilor cu rezultate deosebite la înv���tur� pentru activitatea didactic�;  

Termen: permanent 

R�spunde: Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii 

• Utilizarea doctoranzilor �i cercet�torilor într-o m�sur� tot mai mare pentru acoperirea 

activit��ilor practice �i a seminarilor; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii 

b) Salarizarea personalului, conform legii: 

• Asigurarea unor resurse proprii pentru cre�terea salariilor cadrelor didactice care ob�in 

rezultate bune �i foarte bune în activitate; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Directorul economic, Directorul resurse umane-salarizare 

• Reducerea cheltuielilor de personal concomitent cu îmbun�t��irea salariz�rii; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Directorul economic, Directorul resurse umane-salarizare 

• Reorganizarea administrativ� a facult��ilor, pentru eficientizarea activit��ilor �i eliminarea 

cursurilor paralele; 
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Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Decanii facult��ilor 

• Orientarea cadrelor didactice pentru activit��i de predare, respectiv predare/cercetare cu 

înc�rcarea corespunz�toare a normelor; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii 

• Optimizarea activit��ii �i a condi�iilor de munc� prin realizarea unui climat de munc� adecvat, 

împreun� cu organiza�ia de sindicat; 

Termen: permanent  

R�spunde: Consiliul de administra�ie 

B. Personalul didactic auxiliar, administrativ �i tehnic 

Personalul administrativ, didactic auxiliar �i tehnic este organizat în servicii specializate la 

nivelul rectoratului, pe lâng� facult��i (didactic auxiliar) sau departamente. Organizarea personalului 

care deserve�te universitatea, prin serviciile specializate trebuie, în termen cât mai scurt restructurat�, 

conform Legii Educa�iei Na�ionale nr. 1/2011, printr-o redistribuire mai echitabil� a sarcinilor, o 

specializare mai accentuat� a personalului �i prin informatizarea serviciilor respective, în aceste 

condi�ii managementul resurselor umane trebuie s� fie orientat pentru: 

a) asigurarea resurselor umane competente prin: 

• dimensionarea corect� a resurselor umane necesare; 

Termen: permanent 

R�spunde: Consiliul de administra�ie 

• selec�ia �i angajarea personalului pe baza criteriilor de competen��; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Directorul resurse umane-salarizare 

• evaluarea �i ierarhizarea corect� a personalului; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Directorii de departamente, birouri �i servicii 

• educarea �i perfec�ionarea angaja�ilor; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Directorii de departamente, birouri �i servicii 

 

b) realizarea unei salariz�ri adecvate prin; 

• asigurarea unor resurse proprii pentru cre�terea salariilor personalului tehnic �i administrativ 

care ob�in rezultate bune �i foarte bune în activitate; 
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Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Directorii de departamente, birouri �i servicii, Directorul economic 

• salarizare diferen�iat� în func�ie de cantitatea �i calitatea serviciilor prestate; 

Termen: permanent 

R�spund: Rectorul, Directorii de departamente, birouri �i servicii 

• reorganizarea administrativ� (servicii �i facult��i) cate va reduce num�rul de posturi �i va 

permite îmbun�t��irea salariilor; 

Termen: permanent  

R�spunde: Consiliul de administra�ie 

7. BAZA MATERIAL� 

Obiectivele cuprinse în Planul opera�ional al Universit��ii ”Aurel Vlaicu” din Arad sunt 

posibil de atins numai prin asigurarea unei baze materiale corespunz�toare. în acest sens sunt trei c�i 

importante de urmat: 

• Utilizarea corespunz�toare a bazei materiale existente, asigurarea unui grad ridicat de 

înc�rcare; 

Termen: permanent 

R�spund: Consiliul de administra�ie, Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific� 

• îmbun�t��irea �i completarea prin resurse proprii a bazei materiale; 

Termen: permanent 

R�spunde: Consiliul de administra�ie 

• Completarea �i perfec�ionarea bazei materiale prin resurse bugetare guvernamentale �i locale 

sau prin atragerea unor resurse financiare oferite de organiza�ii interna�ionale; 

Termen: permanent 

R�spund: Consiliul de administra�ie, Decanii facult��ilor 

8. SISTEMELE DE INFORMA�IE �I BIBLIOTECA 

În cadrul Universit��ii ,Aurel Vlaicu” din Arad, func�ioneaz� o Bibliotec� ce sprijin� procesul 

de înv���mânt, cercetare �tiin�ific� �i educa�ia, prin colec�ia de materiale pe care le pune la dispozi�ia 

cititorilor: 

a) publica�ii (c�r�i, periodice, colec�ii speciale); 

b) baze de date electronice; 

c) spa�ii pentru studiu; 

d) servicii specifice: 

• procurarea de publica�ii (cump�rare �i împrumut interbibliotecar); 
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Termen: permanent 

R�spunde: Directorul Bibliotecii 

• multiplicarea de lucr�ri didactice �i �tiin�ifice; 

Termen: permanent 

R�spund: Consiliul de administra�ie, Directorul Bibliotecii 

• editarea unor lucr�ri de înalt� calitate �tiin�ific�; 

Termen: permanent 

R�spund: Consiliul de administra�ie, Directorul Editurii 

M�surile opera�ionale care se impun pentru accelerarea �i modernizarea procesului de 

comunicare sunt urm�toarele: 

• îmbun�t��irea re�elei de comunica�ie prin cablu la nivelul universit��ii, fapt care va ridica 

viteza de comunicare la parametrii ceru�i ast�zi; 

Termen: iunie 2013 

R�spunde: Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific� 

• în vederea îndeplinirii misiunii sale, în contextul reformei înv���mântului superior în 

România �i al exploziei informa�ionale, biblioteca urm�re�te: 

• dezvoltarea continu� a fondului de publica�ii pe suport tradi�ional �i electronic; 

Termen: permanent 

R�spund: Consiliul de administra�ie, Directorul Bibliotecii 

• îmbun�t��irea �i diversificarea serviciilor oferite de bibliotec�; 

Termen: permanent 

R�spund: Consiliul de administra�ie, Directorul Bibliotecii 

• ridicarea continu� a cuno�tin�elor profesionale ale personalului; 

Termen: permanent 

R�spund: Directorul Bibliotecii 

• îmbun�t��irea dot�rii tehnico-materiale existente; 

Termen: permanent 

R�spund: Consiliul de administra�ie, Directorul Bibliotecii 

• cre�terea spa�iilor pentru cititori �i de depozitare; 

Termen: permanent 

R�spund: Consiliul de administra�ie, Directorul Bibliotecii 
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9.  FINAN�AREA OBIECTIVELOR PREV�ZUTE ÎN PLANUL OPERA�IONAL 

Strategia financiar� a Universit��ii „Aurel Vlaicu" din Arad cuantific� nevoile acestei 

institu�ii pentru îndeplinirea obiectivelor propuse în domeniile înv���mântului superior �i ale 

cercet�rii �tiin�ifice universitare. Aceasta s-a fundamentat pe baza nevoilor imediate �i pe termen 

mediu ale universit��ii. 

Principalele resurse de finan�are a activit��ii didactice �i de cercetare �tiin�ific� sunt: 

• de la bugetul de stat, alocat de M.E.C.T.S. 

• venituri proprii sub form� de: taxe de studii, chirii, venituri  din cercetare, activitatea 

autofinan�at� �i de alte presta�ii efectuate ter�ilor (persoane fizice saujuridice) sau 

studen�ilor, venituri din sponsoriz�ri. 

Având în vedere faptul c�, în perspectiv�, finan�area din resurse proprii va avea o pondere 

cresc�toare, în planul opera�ional se prev�d urm�toarele direc�ii importante de ac�iune: 

• repartizarea necesit��ilor �i resurselor bugetare pe facult��i �i, totodat�, transmiterea 

responsabilit��ilor pentru îndeplinirea acestora; 

Termen: permanent 

R�spund: Consiliul de administra�ie, Decanii facult��ilor 

• diversificarea ofertei de instruire �i formare pe baz� de tax�; 

Termen: permanent 

R�spund: Prorector privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii, Director Departament de 

consiliere în carier� �i orientare profesional� ALUMNI 

• realizarea de venituri proprii prin: 

o folosirea practicii studen�e�ti pentru realizarea unor comenzi ale ter�ilor; 

Termen:permanent  

R�spund: Decanii facult��ilor 

o participarea universit��ii ca ac�ionar la diverse societ��i comerciale; 

Termen: permanent 

R�spund: Consiliul de administra�ie, Directorul economic, Biroul Juridic 

o extinderea serviciilor de service, consultan�� �i expertiz� oferite de cadrele didactice, 

speciali�tii din cercetare �i personalul administrativ, 

Termen: permanent 

R�spund: Consiliul de administra�ie, Directorul economic, Biroul Juridic  

o taxe administrative pentru servicii suplimentare; 

Termen: permanent 

R�spund: Consiliul de administra�ie, Directorul economic, Biroul Juridic 

o închirieri de spa�ii pentru servicii auxiliare utile studen�ilor, pentru manifest�ri �tiin�ifice 
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�i culturale, expozi�ii etc.; 

Termen: permanent 

R�spund: Consiliul de administra�ie, Directorul economic, Biroul Juridic 

o transformarea pe timpul vacan�ei de var� a unor c�mine în spa�ii de cazare în regim 

hotelier; 

Termen: permanent 

R�spund: Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii, Directorul de c�min 

o participarea Universit��ii la competi�ii de proiecte de finan�are din alte surse decât cele 

bugetare; 

Termen: permanent 

R�spunde: Consiliul de administra�ie 

o implicarea Universit��ii în via�a comunit��ii locale �i regionale (înfiin�area unor centre 

de inova�ie �i transfer tehnologic, diversificarea ofertei de servicii publice etc.); 

Termen: permanent 

R�spund: Consiliul de administra�ie, Directorul economic, 

o atragerea unor resurse prin colabor�ri cu alte universit��i, institu�ii �i organisme 

nonprofit sau societ��i comerciale; 

Termen: permanent 

R�spund: Consiliul de administra�ie, Directorul economic, Decanii facult��ilor 

Capitolele de cheltuieli vor fi detaliate pân� la nivelul facult��ilor, serviciilor �i 

departamentelor. 

În conformitate cu principiile autonomiei universitare �i cu criteriile generale de finan�are 

aprobate de Senatul Universit��ii, reparti�ia fondurilor c�tre facult��i �i serviciile auxiliare se face 

astfel încât s� satisfac� obiectivele stabilite prin planul opera�ional. 

În acest sens, finan�area activit��ilor academice din surse bugetare se va face prin finan�area 

sub formul� care are la baz�, în primul rând, num�rul de studen�i echivalen�i. Acest mod de reparti�ie 

furnizeaz� o baz� echitabil� a finan��rii �i reflect� volumul de activitate didactic� depus� în politica 

investi�iilor pentru construc�ia de noi cl�diri, laboratoare de cercetare, spa�ii de înv���mânt, Senatul 

Universit��ii va decide asupra priorit��ilor (în conformitate cu planul opera�ional adoptat) urmând ca 

alocarea s� fie realizat� prin subven�ii bugetare �i din fonduri proprii în func�ie de dimensiunea 

obiectivului. 

 

10. INTEGRAREA UNIVERSIT��II ÎN COMUNITATE 

A. în plan local, na�ional 

Afirmarea �i utilizarea competen�elor cadrelor didactice �i studen�ilor într-o interac�iune 
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biunivoc� cu mediul social, economic �i cultural reprezint� o cale de implicare activ� în via�a 

comunitar�, benefic� ambelor p�r�i. Pentru aceasta se urm�re�te realizarea urm�toarelor obiective: 

a) Promovarea de parteneriate cu autorit��ile locale �i regionale  

Termen: permanent 

R�spunde: Consiliul de administra�ie 

b) Realizarea/dezvoltarea unui cadru func�ional de transfer tehnologic universitate - mediu 

economic; 

Termen: permanent 

R�spunde: Consiliul de administra�ie 

c) Dezvoltarea de centre de analiz�, consultan��, evaluare �i audit care s� ofere servicii mediului 

economic �i social la nivel regional �i na�ional; 

Termen: permanent  

R�spunde: Consiliul de administra�ie 

d) Organizarea de c�tre colective din universitate de manifest�ri culturale, artistice �i sportive 

adresate comunit��ii locale; 

Termen: permanent 

R�spunde: Prorector privind transparen�a academic� �i rela�iile interna�ionale 

e) Dezvoltarea de colabor�ri cu agen�ii �i autorit��ile locale �i regionale; încheierea unor parteneriate 

�i conven�ii de colaborare; 

Termen: permanent  

R�spunde: Consiliul de administra�ie 

f) Atragerea comunit��ii locale/regionale în manifest�ri de popularizare a activit��ilor universit��ii;  

Termen: trimestrial 

R�spunde: Prorector privind transparen�a academic� �i rela�iile interna�ionale 

g) Popularizarea rezultatelor de excelen�� �i a personalit��ilor din universitate prin mass-media �i 

prin evenimente publice; 

Termen: permanent 

R�spunde: Prorector privind transparen�a academic� �i rela�iile interna�ionale 

h) Transformarea paginii Web a universit��ii, cartea de vizit� a institu�iei noastre, într-un sistem activ 

de stocare a informa�iilor; 

Termen: permanent 

R�spunde: Prorector privind transparen�a academic� �i rela�iile interna�ionale 

i) Intensificarea activit��ii Centrului de consiliere �i orientare în carier� în leg�tur� cu mediul 

economic �i socio-cultural; 

Termen: permanent  
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R�spunde: Consiliul de administra�ie 

j) Atragerea companiilor �i firmelor în dezvoltarea studiilor de masterat �i formare continu� prin 

promovarea de activit��i comune (aplica�ii, practic�, dezvoltare de laboratoare, teme de diserta�ie 

etc); 

Termen: permanent 

R�spunde: Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii 

k) Promovarea proiectelor de cercetare-dezvoltare în colaborare cu companii �i firme �i 

implementarea rezultatelor în mediul economic; 

Termen: permanent 

R�spunde: Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific� 

1) Adaptarea studiilor doctorale la tematicile concrete, contractante cu mediul economic �i social; 

Termen: permanent 

R�spund: Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii, Prorector privind 

cercetarea �tiin�ifica  

m) Formarea �i dezvoltarea Incubatorului tehnologic �i de afaceri UAV IT INCUBATOR; 

Termen: octombrie 2013 

R�spund: Rectorul, Prorectorul privind cercetarea �tiin�ific�, Directorul Incubatorului tehnologic �i 

de afaceri UAV IT INCUBATOR  

n) L�rgirea ofertei educa�ionale sub forma de programe de studii universitare de licen�� �i masterat 

pentru grupuri largi de beneficiari, la nivel local, regional �i na�ional; 

Termen: permanent 

R�spunde: Prorectorul privind procesul de înv���mânt �i evaluarea calit��ii  

B. In plan interna�ional 

Într-o Europ� comun�, unit�, colaborarea interna�ional� este un domeniu care trebuie s� 

acopere toate domeniile: didactic, �tiin�ific, socio-cultural. De asemenea trebuie asigurat cadrul 

institu�ional pentru l�rgirea colabor�rii interna�ionale, inclusiv cu universit��i sau institu�ii din 

America, Asia sau Africa, în acest scop e necesar�: 

a) Promovarea cadrului de colaborare pe baz� de conven�ii �i acorduri cadru cu universit��i, institu�ii 

de cercetare, unit��i de produc�ie, institu�ii culturale sau alte organiza�ii din întreaga lume; 

Termen: permanent 

R�spunde: Prorectorul privind transparen�a academic� �i rela�iile interna�ionale 

b) Atragerea de studen�i str�ini atât la studii universitare, cât �i la studii postuniversitare; 

Termen: permanent 

R�spunde: Prorectorul privind transparen�a academic� �i rela�iile interna�ionale 
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