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PLAN OPERAȚIONAL PENTRU CANDIDATURA LA FUNCŢIA DE DECAN - FACULTATEA DE MEDICINĂ a UMFVBT 

pentru perioada 2014-2016 

CANDIDAT: Prof. dr. Alexandra ENACHE  

DOMENIUL VIZAT OBIECTIV RESPONSABILI TERMEN DE EFECTUARE 

Instituţional 

Clasificare categoria A Decan, prodecani, directori de 

departamente, personal didactic 

2014 

Clasificare superioară 

internaţională 

Executiv, personal didactic 2016 

Identificarea şi desfăşurarea de 

proiecte de dezvoltare instituţională 

Executiv, personal didactic permanent 

Extinderea unor programe de 

studiu de licenţă în regiune, cu 

învățământ hibrid 

Decan, prodecan, personal 

didactic 

2014 

Studenţi 

Elaborarea şi redactarea 

catalogului de abilităţi clinice 

Decan, prodecani 2014 

Elaborarea şi redactarea 

catalogului de cunoştinţe şi abilităţi 

Decan, prodecani 2014 

Centrul de abilităţi practice Decan, prodecan 2014 
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Evaluarea cadrelor didactice de 

către studenţi 

Decan, CEACE Anual  

Elaborarea şi redactarea ghidurilor 

pentru studenţi 

Decan, prodecani, coordonatori 

de discipline 

Mai 2014 

Dezvoltarea şi eficientizarea 

programului de mentorat 

Decan, prodecani, directori de 

departament 

Permanent  

Dezvoltarea şi eficientizarea 

programului de tutoriat 

Decan, prodecani, directori de 

departament 

Permanent  

Aplicarea codului drepturilor şi 

obligaţiilor studenţilor 

Executiv, personal didactic Permanent  

Identificarea şi susţinerea 

studenţilor cu probleme sociale 

Decan, personal didactic, 

reprezentanţii asociaţiilor 

studenţeşti  

Permanent  

Conferinţe tematice pentru studenţi Decani, directori de 

departamente 

Trimestrial  

Întâlniri cu studenţii şi 

reprezentanţii organizaţiilor 

studenţeşti, SSMT  

Decan, prodecani  Trimestrial  

Strategia de personal 

didactic 

Asigurarea cunoaşterii criteriilor de 

concurs şi transparenţei 

concursurilor  

Decan, prodecani, directori de 

departamente  

Bianual  
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Creşterea rolului rezultatelor de la 

evaluările făcute de studenţi, de 

către colegi şi a autoevaluării 

pentru promovare – analiza 

rezultatelor 

Decan, prodecani Anual  

Actualizarea şi continuarea  

formării pedagogice  

Decan  Anual  

Consilierea cadrelor didactice 

pentru îndeplinirea criteriilor de 

promovare 

Decan, prodecani, biroul de 

consiliere 

Bianual  

Analiza normării didactice şi 

menţinerea unei politici de personal 

judicioase 

Coordonatori discipline, consiliul 

facultăţii, decan 

26.05.2014 

Strategia de personal 

didactic 

Integrarea tehnicilor moderne de 

predare/învățare 

decan, prodecani, colectivul IT iunie 2014 

Perfecţionare și dezvoltare 

educaţională strategică 

Elaborarea şi implementarea unei 

noi curricule medicale  

Decan, directori departamente Iunie 2014 – 01.10.2015 

Analiza şi reconfigurarea 

programelor analitice 

Decan, coordonatori de discipline Iunie 2014 – 01.10.2014 

Evaluarea, dezvoltarea și 

extinderea programelor de scurtă 

durată în raport cu situația actuală 

Decan, prodecani iunie 2014 
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zonală 

Analiza rezultatelor sesiunilor de 

examene şi a modului de aplicare a 

hotărârilor senatului universitar 

privind examinările studenţilor 

Decan, coordonatori de discipline 03.03.2014  şi 14.07.2014 

Organizare de şcoli de vară/iarnă Decan, coordonatori de discipline Permanent  

Analiza calitativă a modului de 

desfăşurare a cursurilor şi stagiilor 

Decan, CEACE 30.05.2014 

Analiza materialelor didactice 

existente şi asigurarea cu suport 

de curs/îndrumare de lucrări 

practice, alte materiale didactice 

adaptate cerinţelor actuale 

Decan, coordonatori de 

discipline, CEACE 

21.04.2014 

Asigurarea activităţilor de pregătire 

a rezidenţilor  

Executiv, Decan, personal 

didactic  

Permanent 

Asigurarea optimă a concursurilor 

de admitere, licenţă 

Decan, prodecani Anual, conform programării 

08.07.2014 

Organizare de conferinţe tematice 

pentru cadre didactice 

Decan, personal didactic Trimestrial  

Cercetare ştiinţifică Identificarea şi susţinerea 

colectivelor de cercetare 

Prodecan cercetare ştiinţifică, 31.03.2014 
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interdisciplinară personal didactic 

Implicarea cadrelor didactice în 

atragerea studenţilor în activităţi de 

cercetare 

Prodecan cercetare ştiinţifică, 

personal didactic 

Permanent  

Dezvoltarea activităţilor cercurilor 

ştiinţifice studenţeşti 

Prodecan cercetare ştiinţifică, 

coordonatorii cercurilor, studenţi 

Permanent  

Susţinerea participării personalului 

didactic pentru cercetare la 

manifestări ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale 

Prodecan cercetare ştiinţifică, 

personal didactic 

Permanent  

Cercetare ştiinţifică Măsuri de valorificare a cercetării 

ştiinţifice 

Prodecan cercetare ştiinţifică, 

personal didactic 

Permanent  

Strategia de administrare 

şi comunicare 

Organizarea întâlnirilor cu consiliul 

facultăţii conform calendarului 

Decan  Permanent  

Întocmirea riguroasă, conform 

prevederilor legale şi a  

regulamentelor interne, a  

documentaţiei privind situaţia 

şcolară 

Decan, secretara şefă Permanent 

Asigurarea circuitului documentelor 

conform prevederilor normative şi a 

regulamentelor interne 

Decan, secretara şefă, personal 

administrativ dedicat 

Permanent 
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Măsuri de comunicare electronică 

între conducerea facultăţii şi 

membrii comunităţii universitare 

Decan, secretara şefă permanent 

Asigurarea perfecţionării 

profesionale a personalului tehnic 

al secretariatului decanatului 

Decan Permanent 

Informatizarea şi modernizarea 

activităţii de secretariat şi evidenţă 

a studenţilor 

Decan, secretara şefă.  2015 

Îmbunătăţirea corespondenţei cu 

familiile studenţilor cu probleme şi 

a celor merituoşi 

Decan, secretara şefă Permanent  

Evaluarea şi monitorizarea dotării 

şi funcţionalităţii spaţiilor de 

învăţământ  

Decan, prodecani, CEACE Bianual  

 

Prof. dr. Alexandra ENACHE 

15.01.2014 


