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Planul Operaţional Anual se bazează pe Stategiile de dezvoltare şi de cercetare ştiinţifică ale Universităţii  de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, inclusiv cele ale 

catedrelor de specialitate, astfel încât să fie asigurată integrarea învăţământului superior de profil în cel european şi să se realizeze o compatibilizare a acestuia cu 

criteriile de calitate impuse de procesul Bologna. 

PLAN OPERAȚIONAL 

PENTRU CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ  

2022-2023 

Nr. 

crt. 

Obiective 

generale  

Obiective specifice Acţiuni prioritare  Responsabili  Termene  

 

 

 

 

1. 

 

 

Creşterea 

performanţei 

resurselor 

umane în 

planul 

cercetării 

ştiinţifice din 

domeniul 

culturii fizice 

în scopul 

asigurării 

vizibilităţii 

ştiinţifice 

internaţionale 

a USEFS 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea cercetării 

ştiinţifice, a capitalului 

uman şi creşterea 

competitivităţii 

acestuia pe piaţa 

muncii 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Elaborarea şi aprobarea planului  operaţional  pentru 

cercetare ştiinţifică a  USEFS pentru anul 2022-2023 

• Planificarea cercetării ştiinţifice  

• Elaborarea  şi aprobarea planului editorial al USEFS 

• Desfășurarea Congresului Științific Internațional 

„Sport.Olimpism.Sănătate” 
 

• Aprobarea  de tematici  ştiinţifice interdisciplinare pentru 

doctoranzi  şi participare pentru burse bugetare la nivel de granturi 

 

• Completarea cadrului instituțional cu norme și 

recomandări metodologice privind planificarea și raportarea 

activității de cercetare a  subdiviziunilor științifice 
 
• Organizarea periodică de conferinţe/seminare 

ştiinţifice/mese rotunde  susţinute de specialişti din domeniu din 

ţară şi de peste hotare în colaborare cu catedrele de specialitate 

 

• Actualizarea informaţiilor  pe site/ul USEFS privind 

rezultatele activității științifice, domeniile de interes științific 

 

Prorectorul pentru activitatea 

ştiinţifică și calitate 

Şeful CCŞEFS  

Catedrele  de specialitate 

 

 

 

Şeful CCŞEFS  

Decanii 

Coordonatorii programelor de 

studiu 

 

Consiliul Ştiinţific 

Consiliul Şcolii Doctorale  

 

 

Şefii  catedrelor de specialitate 

Şeful CCŞEFS 

Decanii 

Catedrele de specialitate 

 

Prorectorul pentru activitatea 

ştiinţifică și calitate 

Şeful CCŞEFS  

Septembrie-

Noiembrie 

2022 

 

 

 

 

 

 

Noiembrie 

2022 

 

 

Permanent  

 

 

2022-2023 

 

 

 

 

Permanent  

 

Permanent  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimularea şi motivarea 

personalului de cercetare 

ştiinţifică al universităţii, 

a competiţiei între acesta 

 

 

 

 

Monitorizarea 

îndeplinirii activităţii de 

cercetare ştiinţifică şi 

inovaţională planificată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Majorarea indicatorului tinerilor cercetători în totalul 

cadrelor ştiinţifico didactice prin motivarea absolvenților 

programelor de master USEFS pentru cariera științifică  

 

• Creşterea prestigiului ştiinţific recunoscut prin conducere 

de doctorat, în domeniul vizat de cercetare (aprobarea de noi 

conducători de doctorat, cel puţin 2 în baza standardelor aprobate 

de ANACEC) 

 

 

• Sprijinirea, prin fonduri financiare proprii sau atrase de 

către catedrele de specialitate ale universităţii a participării 

personalului de cercetare ştiinţifică al universităţii (conducătorii de 

doctorat) la conferinţe internaţionale cu standarde de calitate 

recunoscute prin cotare ISI sau BDI 

 

 

• Analiza implicării studenţilor, masteranzilor şi 

doctoranzilor în activităţile de cercetare desfăşurate în 

departamentele facultăţilor USEFS şi formularea  măsurilor de 

îmbunătăţire 
• Analiza extinderii cooperării cu mediul, sportiv economic 

şi sociocultural şi formularea măsurilor de îmbunătăţire 

• Analiza stabilirii de către personalul didactic/științific al 

programelor  de studii de licență a propriului traseu de dezvoltare 

profesională prin stagii, mobilități, cursuri și alte activități de 

instruire cu  suportarea  personală a cheltuielilor de deplasare/ 

cazare/ alimentare/  instruire 

• Analiza aplicării de către cadrele ştiinţifico – didactice ale 

USEFS în activitatea didactică/științifică a 

rezultatelor/cunoștințelor obținute în cadrul stagiilor, mobilităților, 

cursurilor și altor activități de instruire și dezvoltare profesională  
• Evaluarea personalului ştiinţifico – didactic  

• Stabilirea şi întreprinderea măsurilor  de îmbunătățire 

continuă a calității personalului academic luând în considerare 

rezultatele evaluării periodice  

• Analiza aplicării şi participării personalului academic în 

proiecte naționale și internaționale de cercetare științifică şi 

formularea măsurilor de îmbunătăţire  

Decanii  

 

Catedrele de specialitate 

Cadrele didactice 
Decani 

Prodecani 

Şeful Şcolii doctorale 

 

 

Prorectorul pentru activitatea 

ştiinţifică 
Şeful Şcolii doctorale 

Cadrele ştiinţifico-didactice 

 

 

 

 

Administraţia USEFS 

 

Prorectorul pentru activitatea 

ştiinţifică 

Şeful CCŞEFS  

Decanii  

 

 

 

 

Şeful CCŞEFS  

Decanii  

Şefii  catedrelor de specialitate 

 

 

Prorectorul pentru activitatea 

ştiinţifică 

Şeful CCŞEFS 

Şefii catedrelor de specialitate 

 

Prorectorul pentru activitatea 

ştiinţifică 

Şeful CCŞEFS 

Şefii catedrelor de specialitate 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

Martie-

aprilie 2023 

 

 

 

 

Permanent  

 

 

 

 

Aprilie- 

Mai 2023 

 

 

 

Aprilie- 

Mai 2023 

 

Mai 2023 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promovarea calităţii în 

procesul de cercetare 

ştiinţifică   

 

 

 

 

 

•          Evaluarea  internă a activităţii şcolii doctorale în 

conformitate cu criterii şi indicatori de performanţă 

• Evaluarea  activităţii laboratoarelor şi cercurilor ştiinţifice 

studenţeşti   

 

• Centralizarea şi raportarea rezultatelor ştiinţifice ale 

corpului ştiinţifio – didactic al universităţii şi formularea măsurilor 

de îmbunătăţire 

 

• Participarea la activitatea de promovare a programelor de 

studii desfăşurate în facultăţile  universităţii 

 

• Creşterea  numărului de publicații ale cadrelor 

didactice/doctoranzilor/post-doctoranzilor în reviste de peste hotare  
 

• Creșterea numărului de teze de doctor susținute în termen  

 

 

• Identificarea şi participarea personalului ştiinţifico – 

didactic al universităţii la manifestările ştiinţifice cu caracter 

internaţional care să asigure creşterea vizibilităţii potenţialului şi a 

rezultatelor cercetării ştiinţifice a personalului de cercetare din 

universitate 

 

Consiliul ştiinţific 

Consiliul Şcolii Doctotrale 

 

Şeful CCŞEFS 

Decanii  

 

Prorectorul pentru activitatea 

ştiinţifică și calitate 

Şeful CCŞEFS 

Decanii 

 

 

Administraţia USEFS  

 

 

Cadrele ştiinţifico – didactice 

Doctoranzii /postdoctoranzii 

 

Doctoranzii 

Conducătorii de doctorat 

 

Prorectorul pentru activitatea 

ştiinţifică și calitate 

Şeful CCŞEFS 

Personalul ştiinţifico – didactic 

 

Mai 2023 

 

Iunie 2023 

 

Permanent  

 

 

Permanent  

 

 

Permanent  

 

 

Permanent 

 

 

Permanent 

 

 

 

Permanent 

 

  

 

 

2. 

Modernizarea 

infrastructurii 

de cercetare, 

calitativ şi 

cantitativ, 

necesară unei 

cercetări de 

performanţă la 

nivelul instituţiei 

academice de 

profil 

Îmbunătăţirea calităţii 

revistei ştiinţifice de 

profil şi sprijinirea 

publicării lucrărilor în 

edituri internaţionale (cu 

preponderenţă ISI) 

 

Asigurarea unei baze de 

documentare ştiinţifică în 

domeniul culturii fizice 

 

Dezvoltarea 

infrastructurii de 

cercetare 

• Asigurarea publicării bianuale a revistei ştiinţifice a 

universităţii “Ştiinţa Culturii Fizice”  

 

 

 

 

• Actualizarea bazei de date privind echipamentele de 

cercetare  

• Actualizarea bazei de date a publicaţiilor ştiinţifice al 

corpului ştiinţifico – didactic 

 

• Dotarea cu echipament ştiinţific a USEFS 

 

Şeful CCŞEFS 

Cadrele ştiinţifico-didactice 

Şefii catedrelor de specialitate 

 

 

 

Şeful CCŞEFS 

Cadrele ştiinţifico-didactice 

Şefii catedrelor de specialitate 

Rectorul USEFS 

Prorectorul pentru activitatea 

ştiinţifică și calitate 

Şeful CCŞEFS 

Permanent  

 

 

 

 

 

Permanent  

 

 

 

 

 



3. Dezvoltarea de 

parteneriate 

naţionale şi 

internaţionale în 

vederea creşterii 

performanţelor 

şi vizibilităţii  

cercetării  

ştiinţifice 

Realizarea de 

parteneriate pentru 

masterat, doctorat, 

postdoctorat şi cercetare 

ştiinţifică cu minimum 3 

universităţi de prestigiu 

de peste hotare 

 

Dezvoltarea mobilității 

academice a studenţilor, 

doctoranzilor, cadrelor 

științifico- didactice  ale 

USEFS 

 

•  Identificarea partenerilor şi încheierea contractelor. 

Monitorizarea parteneriatelor active. 

 

 

• Stimularea şi realizarea schimburilor de experienţă, de  proiecte 

comune cu instituţii, organizaţii cu renume pe piaţa naţională şi 

mondială 

 

• Desfăşurarea constantă a activităţii de cercetare în domenii 

prioritare ale strategiei naţionale în cercetare pentru perioada 2015-

2020, cu precădere pe bază de granturi şi contracte în cadrul 

echipelor de cercetare cuprinzând cadre didactice, cercetatori, 

postdoctoranzi, doctoranzi şi masteranzi. 

Prorectorul pentru activitatea 

ştiinţifică 

 

 

Şeful CCŞEFS 

Decanii facultăţilor 

 

 

 

Prorectorul pentru activitatea 

ştiinţifică și calitate 

Şeful CCŞEFS 

Permanent  

 

 

 

Permanent  

 

 

 

Martie 2023 

 

 

 


