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Introducere 

Acest document prezintă planul operațional al activității de cercetare științifică în cadrul Facultății de Farmacie pentru anul 2021. La 

elaborarea acestui plan s-au respectat prevederile referitoare la activitatea de cercetare științifică prevăzute în Carta Universitară aprobată 

de Senatul Universitar și Legea nr. 1/2011, reactualizată în 2018.  

 

Nr. 

crt. 

Obiective specifice de cercetare Activități de cercetare pentru îndeplinirea 

obiectivului 

Responsabil Termen de realizare 

1. Actualizarea documentației de 

organizare și desfășurare a 

activității de cercetare științifică 

la nivelul Facultății de Farmacie  

• Actualizarea regulamentelor privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţii 

de cercetare ştiinţifică şi de transfer 

tehnologic 

• Optimizarea planului operaţional de 

aplicare a strategiei de cercetare 

• Elaborarea unei baze de date a 

cercetării ştiinţifice a Facultății şi a 

unei platforme interactive  

• Analiza activității de cercetare 

științifică la momentul actual (articole 

științifice în jurnale ISI, participări la 

conferințe, etc) 

Decan 

 

Prodecan 

 

Comisia de Cercetare 

Științifică a Facultății 

de Farmacie 

 

Directori ai centrelor 

de cercetare din cadrul 

facultății 

martie-iulie 2021 

2.  Dezvoltarea domeniilor 

prioritare şi organizarea 

activităţii de cercetare 

• Prezentarea centrelor de Cercetare 

înființate și avizate în anul 2020, 

pentru a încuraja colaborarea între 

cercetătorii din cadrul Facultății de 

farmacie și identificarea posibilităților 

de colaborare cu alte Centre de 

Cercetare 

•  Identificarea și stabilirea unor direcţii 

prioritare de cercetare care să se 

încadreze în temele strategice și 

translaționale ale facultății și 

universității 

Decan 

 

Prodecan 

 

Comisia de Cercetare 

Științifică a Facultății 

de Farmacie 

 

Directori ai centrelor 

de cercetare din cadrul 

facultății 

martie-iulie 2021 
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• Identificarea posibilităților reale de 

efectuare a unor cercetări 

interdisciplinare  

• Documentarea și planificarea 

înfiinţării unor laboratoare acreditate 

pentru efectuarea de măsurători şi 

teste, care să poată permite emiterea de 

Buletine de analiză 

3. Dezvoltarea resursei umane • Elaborarea de politici stimulative şi a 

unor planuri de cercetare concrete, cu 

obiective punctuale care pot fi atinse în 

timp scurt și mediu, pentru activitatea 

de cercetare  

• Elaborarea unor programe/planuri 

individuale şi colective de cercetare la 

nivelul departamentelor și al 

disciplinelor 

• Încurajarea cadrelor didactice în 

vederea participării la cât mai multe 

conferințe naționale și internaționale   

• Încurajarea absolvenţilor de 

performanţă să se îndrepte spre 

cercetare în perioada studiilor de 

licenţă 

• Dobândirea abilitării în vederea 

obţinerii dreptului de conducere de 

doctorat de către cât mai multe cadre 

didacticecare întrunesc condiţiile 

necesare 

• Atragerea unor tineri cercetători 

doctoranzi și postdoctoranzi sau aflați 

în stagii de cercetare în străinătate 

Decan 

 

Prodecan 

 

Comisia de Cercetare 

Științifică a Facultății 

de Farmacie 

 

Responsabili/Directori 

ai centrelor de 

cercetare din cadrul 

facultății 

Permanent  
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4. Finanţarea cercetării • Comunicarea cât mai eficientă în ceea 

ce privește diseminarea unor noi 

posibilități de finanţare la nivelul 

universităţii şi local, regional, naţional 

şi internaţional. 

• Creşterea contactelor cu colaboratori 

din alte universităţi şi institute de 

cercetare, atât din ţară, cât şi din 

străinătate;  

• Susținerea și dezvoltarea unor echipe 

multidisciplinare de cercetători, printr-

o finanţare eficientă;  

• Încurajarea relaţiilor contractuale pe 

termen lung între echipele de cercetare 

proprii şi industria farmaceutică; 

• Folosirea optimă şi transparentă a 

resurselor alocate anual. 

Decan 

 

Prodecan 

 

Comisia de Cercetare 

Științifică a Facultății 

de Farmacie 

 

Responsabili/Directori 

ai centrelor de 

cercetare din cadrul 

facultății 

Permanent 

5. Organizarea de manisfestări 

științifice 
• Organizarea de manifestări științifice 

destinate studenților/ 

masteranzilor/doctoranzilor 

• Organizarea de cercuri științifice 

pentru studenți/ masteranzi / 

doctoranzi 

• Organizarea de workshop-uri 

• Organizarea de conferințe cu 

participare națională/internațională 

Decan 

 

Prodecan 

 

Comisia de Cercetare 

Științifică a Facultății 

de Farmacie 

Responsabili/Directori 

ai centrelor de 

cercetare din cadrul 

facultății 

Anual  

6.  Perfecționarea infrastructurii de 

cercetare 
• Inventarierea echipamentelor de 

cercetare existente, a fondului de 

documentare şi planificarea achiziţiilor 

necesare. 

• Program de investiţii pentru 

echiparea/upgrade al laboratoarelor 

Decan 

 

Prodecan 

 

Permanent 
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• Dotarea unităţilor de cercetare 

• Achiziția de acces la baze de date și 

biblioteci on-line, dar şi prin achiziţia 

de cărţi de specialitate / tratate tipărite 

• Elaborarea unor mecanisme de 

urmărire și feed-back al aplicării 

programului de îmbunătăţire şi 

diversificare a infrastructurii de 

cercetare 

Comisia de Cercetare 

Științifică a Facultății 

de Farmacie 

 

Responsabili/Directori 

ai centrelor de 

cercetare din cadrul 

facultății 

7.  Creșterea calitativă și cantitativă 

a activităţii de cercetare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Elaborarea unor teme inovative, cu 

caracter interdisciplinar 

• Creșterea numărului partenerilor din 

mediul socio-economic local, regional 

şi naţional 

• Creşterea numărului de contracte de 

cercetare naţionale şi internaţionale 

• Ridicarea impactului internațional al 

rezultatelor ştiinţifice prin publicarea 

în jurnale indexate ISI din Quartile 1 și 

2 (zona roșie și galbenă) 

• Impunerea unor standarde de 

autoevaluare şi de evaluare a centrelor 

de cercetare cu scopul reevaluării lor 

anuale 

Decan 

 

Prodecan 

 

Comisia de Cercetare 

Științifică a Facultății 

de Farmacie 

 

Responsabili/Directori 

ai centrelor de 

cercetare din cadrul 

facultății 

Permanent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

       Președinte Comisie: Conf. univ. dr. Ștefana Avram 

  stefana.avram@umft.ro 

 

 


