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Facultatea de Biologie 
 

 

 

Planul Operațional pentru anul 20231 
 

 

Nr. 

crt. 

Obiective plan operațional (și 

corespondența cu obiectivele din 

planul strategic al facultății) 

Activități/acțiuni 

 

Responsabil Resurse 

necesare 

Termen 

Domeniul academic 

1.  Adaptarea continuă a planurilor de 

învățământ și a conținuturilor 

științifice la dezvoltarea științifică și 

tehnologică internațională, precum și 

la cerințele societății pe piața forței 

de muncă 

Restructurarea programelor de studii 

masterale profesionale/planurilor de 

învățământ în raport cu structura 

calificărilor de pe piața forței de muncă 

-Responsabilii 

programelor 

direcțiilor de 

specializare,                  

-Consiliul profesoral 

 31.12.2023 

Restructurarea planurilor de învățământ 

la programele de master în domeniul 

Știința Mediului 

Organizarea de întrevederi, workshop-

uri, mese rotunde cu agenții economici 

potențiali angajatori ai absolvenților 

facultății 

Atragerea unor reprezentanți ai 

angajatorilor pentru prezentarea unor 

tehnici specifice utilizate în diverse 

laboratoare de analize și cercetare 

2.  Dezvoltarea ofertei educaționale în 

domeniile Biologie și Știința 

Mediului 

Organizarea a cel puțin un program de 

studii post-universitare 

-Responsabilii 

programelor 

direcțiilor de 

specializare,                  

-Consiliul profesoral 

 31.12.2023 

Dezvoltarea unui program de studii în 

limba engleză la programul de licență  

3.  Promovarea și consolidarea 

programelor graduale și post 

Popularizarea ofertei educaționale a 

Facultății prin organizarea „zilelor 

Responsabilii 

programelor 

 Mai 2023 

 
1 Model creat în baza Strategiei Universității din București: https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2020/11/Strategia-de-dezvoltare-a-UB.pdf 

https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2020/11/Strategia-de-dezvoltare-a-UB.pdf
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graduale în strânsă legătură cu 

dezvoltarea infrastructurii și 

activităților de cercetare, obiectiv 

strategic, pe termen lung al facultății 

ce se integrează în programul de 

reformă și dezvoltare al Universității 

din București 

porților deschise” și de manifestări de 

prezentare a ofertei academice pentru 

liceele din București si din zona de Sud 

si Sud-Est. 

direcțiilor de 

specializare 

Realizarea unor acțiuni publicitare în 

mass- media, promovarea site-ului web 

al Facultății  pentru creșterea vizibilității 

activităților educaționale și de cercetare 

ale facultății, în scopul atragerii unui 

număr mai mare de studenți in ciclurile 

de licență, master și doctorat 

 

Prof. Dr. Beatrice 

Radu 

 31.12.2023 

Responsabili 

programe de studii 

 Iunie, Sept 

2023 

4. Creșterea nivelului de 

internaționalizare prin integrarea 

colectivelor didactice în cât mai 

multe rețele internaționale. 

Dezvoltarea de cursuri/ programe oferite 

studenților din universitatea europeană 

CIVIS  

 

Conf. Dr. Luminița 

Măruțescu 

 31.12.2023 

Domeniul cercetare 

5. Asigurarea creșterii producției 

științifice și calității acesteia  

Publicarea de articole în reviste de 

specialitate recunoscute la nivel 

internațional, brevete, studii complexe cu 

caracter transdisciplinar, participări la 

întâlniri științifice (conferințe, congrese) 

internaționale. 

-Directorii centrelor 

de cercetare 

-Directorii școlilor 

doctorale 

-Coordonatori de 

doctorat 

 31.12.2023 

Creșterea participării la competiții de 

proiecte de cercetare 

naționale/internaționale 

Directorii centrelor 

de cercetare 

 31.12.2023 

6. Stimularea cadrelor didactice și 

studenților în raport cu participarea și 

aportul lor la activitatea de cercetare 

științifică 

Diseminarea pe site-ul fiecărui 

departament a rezultatelor activității de 

cercetare. 

Directorii de 

departamente 

 31.12.2023 

7. Creșterea vizibilității cercetării 

științifice în domeniile Biologie și 

Știința Mediului 

Organizarea și co-organizarea de 

congrese, conferințe,  sesiuni de 

comunicări și seminarii științifice 

naționale și internaționale. 

Prodecan activitate 

de cercetare 

 31.12.2023 
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Organizarea anuală de întâlniri de 

prezentare a rezultatelor cercetării 

colectivelor de cercetare 

8.  Parteneriat cu mediul privat pentru 

oferire de servicii de cercetare 

Stimularea procesului de transfer 

tehnologic prin  dezvoltarea cercetării 

aplicate, cu impact asupra societății și a 

politicilor publice, generatoare de 

schimbare și dezvoltare socială. 

Prodecan activitate 

de cercetare 

Directorii centrelor 

de cercetare 

 31.12.2023 

Dezvoltarea unei unități de servicii 

suport pentru proiecte 

9. Creșterea calității resursei umane  Evaluarea anuală a activității de cercetare 

a cadrelor didactice și cercetătorilor 

acordând atenție criteriilor minimale 

CNATDCU pentru posturile de 

conferențiar (CSII) și profesor (CSI). 

-Prodecan activitate 

de cercetare 

-Comisia de calitate 

 31.12.2023 

10. Creșterea cooperării interdisciplinare 

intra și inter-instituțională în domenii 

de cercetare de vârf  

Integrarea echipelor de cercetare în rețele 

internaționale, capabile să răspundă 

cerințelor noilor competiții și direcții de 

cercetare. 

Directorii centrelor 

de cercetare 

 31.12.2023 

Domeniul relația cu societatea 

11. Parteneriate cu mediul economic 

pentru realizarea programelor de 

practică de specialitate 

Realizarea de noi parteneriate de practică 

și menținerea celor existente cu 

laboratoare medicale, agenții de mediu, 

instituții de cercetare de stat și private. 

Conf. Dr. Elena 

Ionică, Lector dr. 

Livia Petrescu, 

Lector Dr. Mihaela 

Oprina 

 31.12.2023 

12. Creșterea vizibilității personalului 

academic in relația cu societatea 

 

Creșterea numărului de cadre didactice și 

cercetători implicate în elaborarea de 

politici publice, programe și acțiuni de 

responsabilitate socială. 

Prodecan activitate 

de cercetare 

Directorii centrelor 

de cercetare 

 31.12.2023 

13. Acțiuni de voluntariat social “adoptă 

o comunitate” în zona Insulelor 

Brăilei 

Desfășurarea de activități de educație 

ecologică 

Director centru de 

cercetare CCESES 

 31.12.2023 

Intensificarea relațiilor cu grupurilor de 

interes (stakeholders) din zona Insulele 

Brăilei 
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14. Realizarea unei situații Alumni la 

nivelul facultății  

Realizarea unei baze de date privind 

absolvenții Facultății de Biologie  

Responsabil 

comunicare cu UB 

(Conf.dr. Elena 

Ionică) 

 31.12.2023 

Domeniul asigurării calității 
15. Promovarea unei culturi a calității la 

nivelul FB și eficientizarea 

proceselor de asigurare a calității 

Îmbunătățirea programului de asigurare a 

calității la nivel educațional și de 

cercetare; elaborare/actualizare 

regulamente/metodologii facultate și  

comisii ale Consiliului 

-Comisia de calitate 

-Prodecan cu 

calitatea 

-Comisiile 

Consiliului 

 31.12.2023 

Realizarea Dosarului de Management al 

Calității facultății care sa includă toate 

documentele de la fiecare program de 

studiu și a dosarului de regulamente 

16. Realizarea unui învățământ 

performant, centrat pe student 

Elaborarea de regulamente pe domenii de 

activitate care să reglementeze 

elaborarea lucrărilor de licență și 

dizertație, a lucrărilor pentru obținerea 

gradului didactic I în învățământ, a 

evaluărilor, periodice și finale etc. 

-Comisia de calitate 

-Prodecan relația cu 

studenții 

 Martie 2023 

17. Implicarea și conștientizarea de către 

studenți, personalul didactic și de 

cercetare a necesității evaluării 

colegiale corecte și periodice 

Realizarea evaluării corecte și periodice 

a calității personalului prin completarea 

fișelor de autoevaluare 

-Directorii de 

departamente 

-Prodecan cu 

calitatea 

 Iunie 2023 

31.12.2023 

Realizarea corectă și periodică a 

evaluării fiecărui cadru didactic și 

cercetător de către directorul de 

departament și de către decan 

-Directorii de 

departamente 

-Decan 

 31.12.2023 

Realizarea corectă și periodică a 

evaluării fiecărui cadru didactic de către 

studenți; revizuirea fișelor de evaluare; 

optimizarea metodologiei de aplicare a 

chestionarelor 

-Directorii de 

departamente 

- Comisia de calitate 

a facultății 

 

 Feb. 2023 

Iunie 2023 

Dec, 2023 
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Domeniul internaționalizării 
18. Reorganizarea programelor de 

master și elaborarea unor programe 

care să asigure creșterea 

competitivității și a nivelului 

profesional de pregătire a 

absolvenților și atingerea nivelului de 

recunoaștere internațională a 

diplomelor eliberate 

Dezvoltarea programelor de master în 

limbi străine și introducerea unor 

discipline predate în limba engleză, în 

vederea deschiderii programelor de 

master către participare internațională 

-Responsabilii 

programelor de 

master 

-Decan 

 31.12.2023 

Creșterea numărului de studenți străini 

înmatriculați la programele de licență, 

master și doctorat 

-Consiliul profesoral 

-Decan 

 Sept. 2023 

Promovarea la nivelul FB a unor 

programe de master europene comune 

(double degree / joint degree). 

-Consiliul profesoral 

-Decan 

 31.12.2023 

Dezvoltarea de lucrări de doctorat în 

cotutelă, pe baza intensificării 

colaborărilor de cercetare cu colective de 

prestigiu din universități și institute de 

cercetare recunoscute la nivel 

internațional. 

-Directorii școlilor 

doctorale 

-Conducătorii de 

doctorat 

 31.12.2023 

19. Creșterea numărului de parteneriate 

bilaterale, intensificarea cooperării 

cu alte facultăți de profil din Europa 

 

Extinderea mobilităților în cadrul 

programului ERASMUS, creșterea 

numărului de parteneriate bilaterale, 

intensificarea cooperării cu alte facultăți 

de profil din Europa în cadrul 

programelor ERASMUS +și ERASMUS 

MUNDUS, CIVIS. 

Responsabili 

programe 

ERASMUS (Conf. 

Dr. Diana Pelinescu) 

și CIVIS (Conf.dr. 

Luminița Măruțescu) 

 31.12.2023 

Atragerea specialiștilor străini în 

activitatea de predare la programele de 

master și doctorat 

Decan  31.12.2023 

20. Lărgirea și consolidarea participării 

colectivelor din facultate la rețelele 

europene cu profil didactic, cercetare 

Organizarea unor școli de vară sau a unor 

module de specializare cu participare 

internațională 

Directori 

departamente 

 31.12.2023 

Domeniul activității cu studenții 
21. Creșterea eficienței procesului de 

predare, ameliorarea standardelor de 

învățare și evaluare a studenților 

Organizarea de cursuri suplimentare în 

vederea consolidării cunoștințelor de 

Manager proiect 

ROSE 

 31.12.2023 
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bază ale studenților din anul I și reducerii 

abandonului universitar 

(Conf.dr.Elena 

Ionică) 

22. Dezvoltarea sistemului de consiliere 

și orientare profesională  a studenților 

la toate  nivelurile 

Organizarea de training-uri destinate 

studenților, în vederea orientării în 

carieră și a dezvoltării personale a 

studenților 

Manager proiect 

ROSE 

(Conf.dr.Elena 

Ionică) 

 31.12.2023 

Crearea unei baze de date în privința 

urmării carierei absolvenților 

Manager proiect 

ROSE 

(Conf.dr.Elena 

Ionică) 

 31.12.2023 

23. Asigurarea unei pregătiri teoretice și 

practice de calitate în toate domeniile 

de bază ale biologiei, biochimiei și 

științei mediului 

Implicarea în procent cât mai mare a 

studenților în proiectele de cercetare ale 

colectivelor de cercetare 

Prodecan cu 

crecetarea 

 

 

Decan 

 Mai 2023 

Organizarea periodică a Sesiunii de 

comunicări științifice a studenților 

Facultății de Biologie pe secțiunile: 

licență, master și doctorat 

Organizarea a cel puțin un concurs 

profesional al studenților 

24. Creșterea capacității de adaptare a 

studenților la cerințele pieței muncii 

prin formarea unor competențe 

generale și practice 

Susținerea practicii  de specialitate pe 

teren pentru toți studenții de la licența cu 

toate dificultățile financiare 

Responsabili 

practica studenților 

Conf. Dr. Elena 

Ionică, Lector dr. 

Livia Petrescu, 

Lector Dr. Mihaela 

Oprina 

 31.12.2023 

Realizarea unor parteneriate în vederea 

plasării pentru stagii de practică și 

internship 

Responsabili 

practica studenților 

Conf. Dr. Elena 

Ionică, Lector dr. 

Livia Petrescu, 

Lector Dr. Mihaela 

Oprina 

 31.12.2023 

Domeniul management și administrație 

25. Diversificarea resurselor de finanțare 

necesare desfășurării activităților 

Participarea la proiecte finanțate din 

Fondul Social European. 

Directorii centrelor 

de cercetare 

 31.12.2023 
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didactice și de cercetare în Facultatea 

de Biologie. 

Implementarea proiectelor de 

infrastructură 

-Consiliul profesoral 

-Decan 

 31.12.2023 

Atragerea de resurse financiare prin 

stimularea încheierii de contracte de 

cercetare și servicii cu mediul economic 

Directorii centrelor 

de cercetare 

 31.12.2023 

Atragerea de venituri provenite din 

proiecte cofinanțate din fonduri 

structurale 

Directorii centrelor 

de cercetare 

 31.12.2023 

26. Creșterea eficienței utilizării 

resurselor financiare ale facultății 

(reducerea deficitului financiar) 

 

Promovarea unei politicii de personal 

care să asigure un echilibru între 

resursele financiare ale facultății și 

necesitatea promovării cadrelor didactice 

tinere și performante. 

Prodecan cu resursa 

umana 

 

 31.12.2023 

Monitorizarea atentă a tuturor fondurilor 

atrase și a modului în care vor fi utilizate. 

Administrator șef 

facultate 

 31.12.2023 

Restructurarea programelor de 

învățământ care să asigure eliminarea 

paralelismelor existente între programele 

de licență și master  

Consiliul profesoral  Iulie 2023 

27. Asigurarea permanentă a unei baze 

materiale necesare desfășurării 

actului educațional și de cercetare 

Renovarea laboratoarelor și sălilor de 

curs 

Administrator șef 

facultate 

 31.12.2023 

Reparații și consolidări ale clădirilor 

facultății 

Administrator șef 

facultate 

 31.12.2023 

Încheierea contractelor de asigurare a 

operațiilor de service pentru 

echipamentele din clădirile facultății 

Administrator șef 

facultate 

 31.12.2023 

Încheierea contractelor de asigurare a 

operațiilor de service pentru 

echipamentele din clădirile facultății 

Administrator șef 

facultate 

 31.12.2023 
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Anexă la Planul operațional 

 

Îndeplinirea obiectivelor din Planul operațional pe 2022 

Nr. 

crt. 

Obiective 

(conform Planului 

operațional 2022) 

 

 

Indicatori de 

măsurare a 

performanţelor 

Activităţi derulate pentru 

atingerea obiectivelor 

Rezultate obţinute Apreciere asupra 

atingerii 

obiectivelor 

(Obiectiv 

îndeplinit/parțial 

îndeplinit/neînde

plinit) 

Domeniul academic 

1. Adaptarea continuă a 

planurilor de învățământ 

și a conținuturilor 

științifice la dezvoltarea 

științifică și tehnologică 

internațională, precum și 

la cerințele societății pe 

piața forței de muncă 

Procent cursuri cu 

conținut adaptat la cele 

mai noi cunoștințe în 

domeniul Biologiei 

Restructurarea programelor de studii / 

planurilor de învățământ în raport cu 

structura calificărilor de pe piața forței 

de muncă 

95% Îndeplinit 

2. Promovarea și 

consolidarea 

programelor graduale și 

post graduale în strânsă 

legătură cu dezvoltarea 

infrastructurii și 

activităților de cercetare, 

obiectiv strategic, pe 

termen lung al facultății 

ce se integrează în 

programul de reformă și 

Nr. acțiuni de 

popularizare a ofertei 

academice a facultății 

Popularizarea ofertei educaționale a 

Facultății prin organizarea „zilelor 

porților deschise” și de manifestări de 

prezentare a ofertei academice pentru 

liceele din București si din zona de Sud 

si Sud-Est. 

25 postări 

3 târguri ale educației 

vizite în licee 

 

Îndeplinit 

Nr. acțiuni publicitare Realizarea unor acțiuni publicitare în 

mass- media, promovarea site-ului web 

al Facultății  pentru creșterea 

vizibilității activităților educaționale și 

de cercetare ale facultății. 

43 apariții mass-media Îndeplinit 
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dezvoltare al 

Universității din 

București 

Nr. de studenți 

înmatriculați în anul I 

licență, mastere și 

doctorat 

Atragerea unui număr mai mare de 

studenți in ciclurile de licență si master 

211 licență, 197 master, 33 

doctorat 

Îndeplinit 

3. Compatibilizarea 

programelor de studii la 

nivel național, 

reorganizarea acestor 

programe de studii în 

raport cu calificările de 

pe piața muncii. 

Nr intrevederi 

(workshop-uri, mese 

rotunde) 

Organizarea de întrevederi, workshop-

uri, mese rotunde cu agenții economici 

potențiali angajatori ai absolvenților 

facultății 

4 (APM, Garda de mediu, 

institute de cercetare, Garda 

forestiera, administratii 

parcuri nationale) din 

Bucuresti, Cluj, Brasov, 

Timisoara 

Îndeplinit 

4. Creșterea nivelului de 

internaționalizare prin 

integrarea colectivelor 

didactice și de cercetare 

în cât mai multe rețele 

internaționale. 

Nr cursuri inscrise in 

CIVIS 

Dezvoltarea de cursuri înscrise în 

catalogul CIVIS 

5 cursuri 

 

Îndeplinit 

Domeniul cercetare 

5. Asigurarea creșterii 

producției științifice și 

calității acesteia  

Nr. publicații în reviste 

cotate ISI 

Nr. cărți/capitole cărți 

Nr. brevete 

Nr. participări la întâlniri 

științifice 

Publicarea de articole în reviste de 

specialitate recunoscute la nivel 

internațional, brevete, studii complexe 

cu caracter transdisciplinar, participări 

la întâlniri științifice (conferințe, 

congrese) internaționale. 

154 articole ISI 

Capitole cărți: 

4internaționale+3 naționale 

2 brevete 

146 conferințe 

internaționale+ 77 naționale 

41 Conferințe co-organizate 

Îndeplinit 

 

Nr. proiecte cercetare în 

derulare și depuse 

Depunerea de proiecte de cercetare 

naționale/internaționale, la cât mai 

multe competiții 

6 internaționale 

36 naționale 

34 proiecte depuse 

Îndeplinit 

 

6. Stimularea cadrelor 

didactice și studenților în 

raport cu participarea și 

aportul lor la activitatea 

de cercetare științifică 

Postări pe site a 

rezultatelor cercetării 

Diseminarea pe site-ul fiecărui 

departament a rezultatelor activității de 

cercetare. 

Postare incompletă Parțial îndeplinit 

7. Creșterea vizibilității 

cercetării științifice în 

Nr. manifestări 

organizate 

Organizarea și co-organizarea de 

congrese, conferințe,  sesiuni de 

12 manifestări Îndeplinit 
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domeniile Biologie și 

Știința Mediului 

comunicări și seminarii științifice 

naționale și internaționale. 

8. Creșterea calității 

cercetării 

Procent cadre didactice 

ce nu îndeplinesc 

criteriile CNATDCU 

Evaluarea anuală a activității de 

cercetare a cadrelor didactice și 

cercetătorilor acordând atenție 

criteriilor minimale CNATDCU pentru 

posturile de conferențiar (CSII) și 

profesor (CSI). 

0.03% Îndeplinit 

 

9. Creșterea cooperării 

interdisciplinare intra și 

inter-instituțională în 

domenii de cercetare de 

vârf  

Nr. colective incluse în 

echipe internaționale 

Integrarea echipelor de cercetare în 

rețele internaționale, capabile să 

răspundă cerințelor noilor competiții și 

direcții de cercetare. 

5 (colective ale 

departamentelor de 

Biochimie, Microgen, 

Fiziologie si Biofizica, 

Ecologie, Genetică) 

Îndeplinit 

 

10. Stimularea procesului de 

transfer tehnologic prin  

dezvoltarea cercetării 

aplicate, cu impact 

asupra societății și a 

politicilor publice, 

generatoare de 

schimbare și dezvoltare 

socială. 

Nr. studii cu impact 

social 

Încheierea de contracte de cercetare si 

servicii cu agenți economici. 

 

3 (ROADAPT, NAGOYA, 

REFE) 

Îndeplinit 

 

Domeniul relația cu societatea 

11. Parteneriate cu mediul 

economic pentru 

realizarea programelor 

de practică de 

specialitate 

Nr. convenții de 

colaborare 

Realizarea de noi parteneriate de 

practică și menținerea celor existente cu 

laboratoare medicale, agenții de mediu, 

instituții de cercetare de stat și private. 

79 Îndeplinit 

12. Creșterea vizibilității 

personalului academic în 

relația cu societatea 

Procent realizare Realizarea unei baze de date privind 

absolvenții Facultății de Biologie și 

încercarea contactării acestora. 

- Neîndeplinit 

Domeniul asigurării calității 
13. Promovarea unei culturi 

a calității la nivelul FB și 

Revizuirea metodologiei 

de asigurare a calității 

Îmbunătățirea programului de asigurare 

a calității la nivel educațional și de 

cercetare; elaborare/actualizare 

Metodologie revizuită Îndeplinit 
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eficientizarea proceselor 

de asigurare a calității 

regulamente/metodologii facultate și  

comisii ale Consiliului 

14. Realizarea unui 

învățământ performant, 

centrat pe student 

Elaborare regulamente 

de elaborare a lucrărilor 

de finalizare a studiilor 

Elaborarea de regulamente pe domenii 

de activitate care să reglementeze 

elaborarea lucrărilor de licență și 

dizertație, a lucrărilor pentru obținerea 

gradului didactic I în învățământ, a 

evaluărilor, periodice și finale etc. 

Regulamente elaborate Îndeplinit 

15. Implicarea și 

conștientizarea de către 

studenți, personalul 

didactic și de cercetare a 

necesității evaluării 

colegiale corecte și 

periodice 

Realizarea evaluării  Realizarea evaluării corecte și periodice 

a calității personalului prin completarea 

fișelor de autoevaluare 

Evaluări realizate Îndeplinit 

Realizarea evaluării  Realizarea corectă și periodică a 

evaluării fiecărui cadru didactic și 

cercetător de către directorul de 

departament și de către decan 

Evaluări realizate Îndeplinit 

Realizarea evaluării  Realizarea corectă și periodică a 

evaluării fiecărui cadru didactic de către 

studenți 

Evaluări realizate Îndeplinit 

Domeniul internaționalizării 
16. Reorganizarea 

programelor de master și 

elaborarea unor 

programe care să asigure 

creșterea competitivității 

și a nivelului profesional 

de pregătire a 

absolvenților și atingerea 

nivelului de recunoaștere 

internațională a 

diplomelor eliberate 

Nr. programe de master 

în limbi străine 

funcționale 

Demararea programelor de master în 

limbi străine și introducerea unor 

discipline efectuate în limba engleză, în 

vederea deschiderii programelor de 

master către participare internațională 

1 Parțial îndeplinit 

Număr de studenți străini 

înmatriculați la 

programele de licență, 

master și doctorat 

Creșterea numărului de studenți străini 

înmatriculați la programele de licență, 

master și doctorat 

21(2022)/19 (2021) Îndeplinit 

Elaborare programe de 

master double 

degree/joint degree 

Promovarea la nivelul FB a unor 

programe de master europene comune 

(double degree / joint degree). 

În curs de finalizare Îndeplinit 

Nr. lucrări în cotutelă Dezvoltarea de lucrări de doctorat în 

cotutelă, pe baza intensificării 

colaborărilor de cercetare cu colective 

de prestigiu din universități și institute 

1 Ecologie Îndeplinit 
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de cercetare recunoscute la nivel 

internațional. 

17. Creșterea numărului de 

parteneriate bilaterale, 

intensificarea cooperării 

cu alte facultăți de profil 

din Europa 

 

Nr. parteneriate realizate Extinderea mobilităților în cadrul 

programului ERASMUS și creșterea 

numărului de parteneriate bilaterale, 

intensificarea cooperării cu alte 

facultăți de profil din Europa în cadrul 

programelor ERASMUS +și 

ERASMUS MUNDUS, CIVIS. 

Parteneriat program Master 

interdisciplinar cu 5 

universități din CIVIS 

Îndeplinit 

Nr. specialiști străini 

invitați 

Atragerea specialiștilor străini în 

activitatea de predare la programele de 

master și doctorat 

- Prof. hab. Ionela 

Guandjika- directorul 

laboratorului de virologie al 

Institutului Pasteur Bangui, 

- Dr. Vlad Dincă (Finlanda) 

Îndeplinit 

18. Lărgirea și consolidarea 

participării colectivelor 

din facultate la rețelele 

europene cu profil 

didactic, cercetare 

Nr. școli de vară 

organizate 

Organizarea unor școli de vară sau a 

unor module de specializare cu 

participare internațională 

7 școli de vară/seminarii Îndeplinit 

Domeniul activității cu studenții 
19. Creșterea eficienței 

procesului de predare, 

ameliorarea standardelor 

de învățare și evaluare a 

studenților 

Nr. cursuri suplimentare 

de pregătire 

Organizarea de cursuri suplimentare în 

vederea consolidării cunoștințelor de 

bază ale studenților din anul I și 

reducerii abandonului universitar 

10 (disciplina Chimie, 

semestrul II 2022 și I 2023)+ 

16 cursuri și laboratoare 

pregătitoare an I 

(Septembrie) 

Îndeplinit 

20. Dezvoltarea sistemului 

de consiliere și orientare 

profesională  a 

studenților la toate  

nivelurile 

Nr. training-uri realizate Organizarea de training-uri destinate 

studenților, în vederea orientării în 

carieră și a dezvoltării personale a 

studenților 

12 Îndeplinit 

Procent realizare Crearea unei baze de date în privința 

urmării carierei absolvenților 

- Neîndeplinit 

21. Asigurarea unei pregătiri 

teoretice de calitate în 

toate domeniile de bază 

ale biologiei, biochimiei 

și științei mediului 

Realizarea sesiunii de 

comunicări științifice 

Organizarea periodică a Sesiunii de 

comunicări științifice a studenților 

Facultății de Biologie cu trei secțiuni: 

licență, master și doctorat 

Sesiune susținută în Mai Îndeplinit 
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22. Creșterea capacității de 

adaptare a studenților la 

cerințele pieței muncii 

prin formarea unor 

competențe generale și 

practice 

Realizarea practicii de 

specialitate în teren 

Susținerea practicii  de specialitate pe 

teren pentru toți studenții de la licența 

cu toate dificultățile financiare 

Practică desfășurată pe teren 

pentru toate specializările 

Îndeplinit 

Nr. instituții cu care s-au 

realizat noi parteneriate 

Realizarea unor parteneriate în vederea 

plasării pentru stagii de practică și 

internship 

19 Îndeplinit 

Domeniul management și administrație 

23. Diversificarea resurselor 

de finanțare necesare 

desfășurării activităților 

didactice și de cercetare 

în Facultatea de 

Biologie. 

Nr. proiecte Participarea la proiecte finanțate din 

Fondul Social European. 

2 proiecte Îndeplinit 

Nr. proiecte Implementarea proiectelor de 

infrastructură 

1 Îndeplinit 

Nr. contracte Atragerea de resurse financiare prin 

stimularea încheierii de contracte de 

cercetare și servicii cu mediul economic 

Atragerea de sponsorizări cu 

reactivi/consumabile de laborator 

1 contract REFE Îndeplinit 

Nr. proiecte Atragerea de venituri provenite din 

proiecte cofinanțate din fonduri 

structurale 

2 (ARCCA, Lifewatch) Îndeplinit 

24. Creșterea eficienței 

utilizării resurselor 

financiare ale facultății 

(reducerea deficitului 

financiar) 

 

Punctajul total al fișei de 

verificare CNATDCU a 

candidaților admiși la 

concursurile de ocupare 

a posturilor raportat la 

mediana națională 

publicată de CNFIS (cele 

mai recente date 

disponibile) pentru 

același grad didactic și 

domeniu 

Promovarea unei politicii de personal 

care să asigure un echilibru între 

resursele financiare ale facultății și 

necesitatea promovării cadrelor 

didactice tinere și performante. 

> 120% Îndeplinit 

Reducerea deficitului 

bugetar 

Monitorizarea atentă a tuturor 

fondurilor atrase și a modului în care 

vor fi utilizate. 

Reducere a deficitului sub 

1milion lei 

Îndeplinit 

Nr. programe 

restructurate 

Restructurarea programelor de 

învățământ care să asigure eliminarea 

3 programe la masterele 

profesionale 

Îndeplinit 



 

 
14 

paralelismelor existente între 

programele de licență și master  

25. Asigurarea permanentă a 

unei baze materiale 

necesare desfășurării 

actului educațional și de 

cercetare 

Nr. laboratoare renovate Renovarea laboratoarelor și sălilor de 

curs 

1 lab de Biologie celulară+ 

laboratoare stațiunile Brăila 

și Sinaia 

Îndeplinit 

Nr. reparații Reparații și consolidări ale clădirilor 

facultății 

Canalizare, reparații la lab 

Chimie 

Îndeplinit 

Nr. contracte de service Încheierea contractelor de asigurare a 

operațiilor de service pentru 

echipamentele din clădirile facultății 

Service microscoape, 

echipamente de birou și aer 

condiționat 

Îndeplinit 

 

 

 

 

 

 


