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1. În domeniul activităţii educaţionale
• Obținerea calificativului „Grad înalt de încredere” în urma reevaluării instituționale;
• Obţinerea autorizării/acreditării/reacreditării programelor de studii propuse spre evaluare;
• Ocuparea locurilor finanțate de la bugetul de stat și a celor cu taxă din oferta de admitere
2019;
• Eficientizarea procesului de predare – învățare astfel încât să se prevină abandonul școlar
prin susținerea activităților derulate în cadrul proiectului ROSE – START UP-G;
• Continuarea sub-proiectului în cadrul proiectului ROSE pe schema de granturi
necompetitive la Facultatea IME și depunerea de sub-proiecte pentru celelalte facultăți ale
Universității pentru prevenirea abandonului școlar;
• Revizuirea programelor de studiu în conformitate cu cerințele pieței forței de muncă și
nevoile studenților;
• Organizarea de concursuri, cu aprobarea MEN, pentru consolidarea corpului didactic al
Universităţii, în mod deosebit pentru funcţiile de asistent și şef de lucrări/lector;
• Întocmirea dosarelor de abilitare, în vederea obţinerii calităţii de conducător de doctorat
de către cel puţin 25% dintre cadrele didactice care au obţinut titlul de profesor
universitar;
• Organizarea de întâlniri cu reprezentanţi ai unor companii sau instituţii, potenţiali
angajatori ai absolvenţilor Universităţii;
• Realizarea de cursuri, suporturi de curs și materiale didactice pentru susținerea activității
didactice;
• Susţinerea materială, inclusiv prin atragerea de sponsorizări, a studenţilor cu rezultate
bune la învăţătură, dar cu posibilităţi modeste de întreţinere;
• Susţinerea materială a studenţilor doctoranzi cu frecvenţă prin burse și acordare de
gratuitate la cazarea în cămin;
• Atragerea studenţilor în procesul de promovare a Universităţii, în acţiunile care preced
concursul de admitere;
• Organizarea de concursuri, competiții, activități în parteneriat cu instituții din
învățământul preuniversitar;
• Organizarea de concursuri, competiții, activități în parteneriat cu alte universități din țară
și din străinătate;
• Creşterea gradului de utilizare a platformei de eLearning a Universităţii, în cadrul
programelor de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă;
• Implementarea mecanismului de evaluare a satisfacției studenților;
• Implementarea mecanismului de monitorizare a inserției absolvenților pe piața muncii.
2. În domeniul activităţii de cercetare ştiinţifică
•
•
•
•

Depunerea de proiecte de cercetare în competiții naționale;
Depunerea de proiecte de cercetare în competiții internaționale;
Încheierea de contracte de cercetare cu companii din ţară;
Creșterea vizibilității Universității în domeniul cercetării științifice prin publicarea de
articole în reviste cotate ISI;
• Creșterea vizibilității Universității în domeniul cercetării științifice prin publicarea de
articole în reviste și jurnale indexate în baze de date internaţionale;
• Susținerea participării cadrelor didactice la conferințe internaționale în vederea creșterii
numărului de articole publicate în volumele unor conferinţe internaţionale;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Publicarea de cărţi la edituri româneşti;
Publicarea de cărţi la edituri din străinătate;
Publicarea de capitole la edituri internaţionale;
Susținerea obținerii de brevete sub protecţie prin plata tuturor taxelor privind protejarea
brevetelor de invenţie al căror titular este UPG din Ploieşti;
Finalizarea tezelor de doctorat elaborate sub coordonarea cadrelor didactice din UPG din
Ploiești;
Asigurarea accesului electronic la literatura de specialitate prin alocarea sumelor necesare
plății abonamentului realizat în cadrul consorţiului de universităţi şi UEFISCDI;
Susținerea și promovarea revistelor și jurnalelor UPG din Ploieşti în vederea indexării în
baza de date Thomson Reuters;
Continuarea procesului de informatizare a înregistrării rezultatelor cercetării;
Organizarea de manifestări ştiinţifice pentru cadre didactice și studenți;
Organizarea de conferințe științifice în parteneriat cu universități de prestigiu din țară și
din străinătate.

3. În domeniul relaţiilor internaţionale şi cu mediul socio-economic
• Dezvoltarea de noi acorduri instituţionale de colaborare cu universităţi, asociaţii
profesionale şi foruri ştiinţifice din străinătate;
• Dezvoltarea de parteneriate în vederea integării UPG într-un consorțiu de universități la
nivel european;
• Susținerea activităților în cadrul Programului ERASMUS+ în UPG prin creşterea
numărului de mobilităţi pentru cadre didactice şi studenţi;
• Popularizarea mai eficientă a programelor internaţionale în care UPG este instituţie
organizatoare sau parteneră;
• Creşterea numărului de acorduri Erasmus pentru cadre didactice şi studenţi;
• Participarea UPG la expoziţii şi târguri internaţionale cu relevanță științifică mare și
vizibilitate internațională;
• Realizarea de schimburi de bune practici cu universităţi din ţară şi din străinătate;
• Promovarea programelor de studii şi a activității de cercetare în universități din afara
țării;
• Realizarea de broşuri, pliante, publicaţii promoţionale în limba română şi în limba
engleză;
• Realizarea de interviuri în mass media cu cadre didactice din UPG care au realizări
importante în domeniul didactic, ştiinţific şi al managementului universitar;
• Popularizarea performanțelor didactice, ştiinţifice, sportive și culturale ale studenţilor
UPG;
• Organizarea de conferinţe naţionale sau internaţionale, în parteneriat cu universităţi sau
instituţii de prestigiu din ţară sau din străinătate;
• Colaborarea cu personalităţi marcante din țară și din străinătate în procesul didactic sau în
proiecte ale UPG;
• Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa unor personalităţi marcante;
• Prezentarea ofertei educaţionale pe site-ul UPG, în mass-media locală şi centrală;
• Prezentarea ofertei educaţionale la sediile liceelor, colegiilor şi grupurilor şcolare din
judeţul Prahova şi în oraşe din judeţele învecinate;
• Susținerea participării elevilor la activități în cadrul UPG în cadrul programului
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•
•
•
•
•
•
•
•

Săptămâna altfel;
Întâlnirea cu elevi şi cadre didactice din mediul preuniversitar în cadrul manifestării Ziua
porţilor deschise, organizată la UPG;
Publicitate în mass-media locală şi centrală privind calitatea serviciilor oferite de
universitate pentru studenţii săi (dotare laboratoare, cazare, masă etc.), precum şi
oportunităţi pentru petrecerea timpului liber;
Identificarea unor noi domenii de cooperare între universitate şi parteneri din mediul
socio-economic şi cultural;
Continuarea colaborării cu instituţiile Administraţiei locale şi cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean Prahova;
Implicarea partenerilor din mediul socio-economic în organizarea şi desfăşurarea
activităţilor de practică ale studenţilor;
Organizarea de workshop-uri cu reprezentanţii mediului de afaceri și ai AJOFM Prahova;
Organizarea unor evenimente de lansare de carte;
Organizarea la sediul UPG a Târgului de joburi.

4. În domeniul activităţii de resurse umane
• Angajarea pe durată determinată a doctoranzilor care doresc să opteze pentru cariera
universitară;
• Atragerea de cadre didactice tinere prin organizarea de concursuri pentru posturile de
şef de lucrări/lector și asistent;
• Eficientizarea procesului de evaluare a performanțelor cadrelor didactice (autoevaluare,
management, colegial, studenți);
• Analiza statelor de funcții ale personalului nedidactic și didactic auxiliar în vederea
eficientizării activității compartimentelor universității;
• Flexibilizarea schemelor de personal administrativ, tehnic şi auxiliar în concordanţă cu
necesităţile universităţii;
• Stabilirea atribuţiilor şi responsabilităţilor personalului administrativ prin actualizarea
anuală a fişelor posturilor;
• Circulaţia completă şi corectă a informaţiei la nivelul instituţiei pentru a veni în
întâmpinarea necesităţilor Universităţii;
• Susţinerea participării la cursuri de formare şi perfecţionare profesională a personalului
din administraţia universităţii;
• Organizarea de întâlniri cu organizaţiile sindicale din cadrul universităţii.
5. În domeniul bazei materiale şi resurselor financiare
• Reabilitarea spaţiilor de învăţământ şi a căminelor, precum şi a infrastructurii suport a
universităţii;
• Realizarea de reparaţii curente la construcţii în vederea asigurării funcţionării în condiţii
normale;
• Realizarea de lucrări de reparaţii la instalaţiile din universitate (electrică, termică, apă)
pentru încadrarea în parametrii nominali de funcţionare, eliminarea pierderilor şi
evitarea avariilor;
• Creşterea eficienţei în utilizarea spaţiilor universităţii (cantină, cămine, spaţii închiriate,
parcări);
• Explorarea posibilităților de a închiria spațiile excedentare (corpul D);
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• Reducerea consumurilor cu utilităţile (apă, electricitate, gaze) aferente spaţiilor de
învăţământ şi de cazare, precum şi reducerea altor cheltuieli materiale;
• Planificarea transparentă şi obiectivă a proiectelor de investiţii;
• Executarea de lucrări de igienizare în spaţiile universităţii;
• Renegocierea contractelor cu furnizorii de servicii în scopul reducerii costului acestora;
• Atragerea de fonduri prin proiecte depuse și câștigate în cadrul competițiilor organizate
pentru Fondul de Dezvoltare Instituțională.
6. În domeniul activităţilor sociale, educative, educative non-formale, extracurriculare şi de
antreprenoriat
• Susținerea activităților desfășurate de Societatea Antreprenorială Studențească;
• Continuarea depunerii de proiecte pentru obținerea de finanțare pentru activitățile SASului și activitățile extracurriculare la nivelul facultăților;
• Implementarea activităților proiectului POCU – „Bursa – student antreprenor” pentru
încurajarea spiritului antreprenorial și dezvoltarea acelor competențe care să permită o
mai bună integrare pe piața forței de muncă;
• Satisfacerea într-o proporţie cât mai mare a solicitărilor de cazare ale studenţilor în
cămine;
• Implicarea organizaţiilor studenţeşti în activitatea de cazare în cămine, în activitățile
extracurriculare și în orice altă activitate relevantă pentru studenți;
• Aplicarea unei politici transparente privind acordarea de reduceri la tarifele de cazare
pentru studenţii cu probleme sociale;
• Implicarea activă a studenţilor în activitatea de acordare a burselor şi a reducerilor de
taxe;
• Implicarea directorilor educativi în acordarea de sprijin şi consultanţă studenţilor în
diferite domenii: cercetare, voluntariat, activităţi cultural artistice, educative non –
formale, sportive;
• Dezvoltarea unui sistem complex de stimulare a performanţelor şi implicarea studenţilor
în diferite domenii: cercetare, voluntariat, activităţi cultural artistice, educative non –
formale, sportive;
• Acordarea de sprijin şi consultanţă studenţilor pentru soluţionarea problemelor de natură
socială;
• Susţinerea logistică şi materială a activităţilor sociale, culturale și artistice organizate de
studenţi;
• Promovarea eficientă a acţiunilor Centrului pentru Proiecte şi Evenimente CulturalArtistice (C.P.P.E.C.A.);
• Derularea de proiecte studențești în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti
și autoritățile locale;
• Acordarea de facilităţi privind accesul studenţilor la instituţiile de cultură (teatru,
cinematograf, muzee, spectacole) prin promovarea unor acorduri de parteneriat între
acestea şi Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti;
• Realizarea de parteneriate cu instituţiile de cultură şi de artă pe plan local şi regional;
• Creşterea gradului de implicare a studenţilor români şi străini precum şi al cadrelor
didactice în activităţile educaţionale nonformale în vederea creşterii nivelului calităţii
vieţii în ansamblul său;
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• Întocmirea calendarului anual al manifestărilor sportive de masă şi competiţionale
organizate de Departamentul de Activități Motice și Sport Universitar, calendar ce se
subordonează celui elaborat de M.E.N. şi F.S.U.;
• Stabilirea necesarului de materiale sportive şi de resurse umane în vederea unei bune
organizări a activității sportive şi atragerea de sponsori în sprijinul acesteia;
• Angrenarea asociaţiilor studenţeşti în organizarea şi promovarea manifestărilor sportive;
• Creșterea inserţiei absolvenţilor UPG pe piaţa forţei de muncă;
• Dezvoltarea parteneriatelor cu mediul universitar, preuniversitar, mediul de afaceri,
instituţiile publice centrale şi locale.
7. În domeniul activităţilor de informatizare, documentare şi bibliotecă
• Dezvoltarea şi integrarea modulelor aferente Sistemului Informatic al Cercetării
Ştiinţifice (SICS);
• Creşterea gradului de utilizare a Sistemului Informatic Didactic (SID) prin Dezvoltarea
în cadrul SID a componentei Registru matricol;
• Reorganizarea BTIC prin crearea diviziunii Securitate informatică;
• Realizarea unei soluţii alternative de alimentare cu energie electrică a Centrului Primar
de Date bazată pe un grup energetic autonom;
• Achiziţionarea unui server adecvat, ca primă etapă a realizării Centrului Secundar, cu
capabilităţi de back-up şi load balancing pentru Centrul de Date Primar al universităţii;
• Realizarea celei de-a doua etape aferente Centrului de Date Secundar cu capabilităţi de
back-up şi load balancing pentru Centrul de Date Primar al Universităţii;
• Conectarea Universității Petrol – Gaze din Ploiești la rețeaua Roedu.ne
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Anexa 1
Indicatori privind obiectivele stabilite în Planul operaţional
Denumire obiectiv

Nivel planificat

Responsabilităţi

1. În domeniul activităţii educaţionale
1.1. Obţinerea
autorizării/acreditării/reacreditării
programelor de studii propuse spre
evaluare

100%

1.2. Ocuparea locurilor finanțate de la
bugetul de stat și a celor cu taxă din
oferta de admitere 2019

100% locuri finanțate de la
buget
80% locuri cu taxă

1.3. Revizuirea programelor de studiu în
conformitate cu cerințele pieței forței
de muncă și nevoilor studenților

15 programe

1.4. Organizarea de concursuri, cu
aprobarea MEN, pentru consolidarea
corpului didactic al Universităţii
1.5. Organizarea de întâlniri cu
reprezentanţi ai unor companii sau
instituţii, potenţiali angajatori ai
absolvenţilor Universităţii
1.6. Realizarea de cursuri, suporturi de
curs și materiale didactice pentru
susținerea activității didactice
1.7. Susţinerea materială a studenţilor
doctoranzi cu frecvenţă prin
acordarea de gratuitate la cazarea în
cămin

Min. 2 concursuri

Min. 2 întâlniri

Min. 20 de suporturi de curs

Min. 4 doctoranzi

Prorector Programe de studii și
managementul calității
Decani
Directori de departamente
Prorector
Relaţii internaţionale,
parteneriat cu mediul
economico-social
Prorector Programe de studii și
managementul calității
Decani
Directori de departamente
Consiliul de Administraţie
Prorector
Relaţii internaţionale,
parteneriat cu mediul
economico-social
Prorector
Programe de studii şi
managementul calităţii
Consiliul de Administraţie

2. În domeniul activităţii de cercetare ştiinţifică
2.1. Depunerea de proiecte de cercetare
în competiții naționale

Min. 10 proiecte

2.2. Depunerea de proiecte de cercetare
în competiții internaționale

Min. 4 proiecte

2.3. Încheierea de contracte de cercetare
cu companii din ţară

Min. 30 contracte

2.4. Publicare de articole în reviste cotate
ISI

SRI: 20 de puncte

2.5. Publicare de articole indexate în baze
de date internaţionale

Min. 80 de articole

2.6. Publicare de articole în volumele
unor conferinţe internaţionale

Min. 80 de articole

2.7. Cărţi publicate la edituri româneşti

Min. 60 de cărţi
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Prorector cercetare ştiinţifică
Decani
Directori de departamente
Prorector cercetare ştiinţifică
Decani
Directori de departamente
Prorector cercetare ştiinţifică
Decani
Directori de departamente
Prorector cercetare ştiinţifică
Decani
Directori de departamente
Prorector cercetare ştiinţifică
Decanate
Directori departamente
Prorector cercetare ştiinţifică
Decanate
Directori departamente
Prorector cercetare ştiinţifică

2.8. Cărţi publicate la edituri din
străinătate
2.9. Capitole publicate la edituri din
străinătate
2.10.Realizare de brevete sub
protecţie
2.11. Alocarea de sume pentru
asigurarea accesului electronic la
literatura de specialitate
2.12. Organizarea de manifestări
ştiinţifice

Min. 4 cărţi

Min. 15 capitole

Min. 2 brevete

43.158 Euro

Consiliul de Administraţie

10 manifestări

Prorector cercetare ştiinţifică
Decanate
Directori departamente

3. În domeniul relaţiilor internaţionale şi cu mediul socio-economic
3.1. Dezvoltarea de noi acorduri
instituţionale de colaborare cu
Min. 5 acorduri
universităţi, asociaţii profesionale şi
foruri ştiinţifice din străinătate

Min. 5 interviuri

Prorector
Relaţii internaţionale, parteneriat
cu mediul economico-social
Decanate
Prorector
Relaţii internaţionale, parteneriat
cu mediul economico-social
Decanate
Prorector
Relaţii internaţionale, parteneriat
cu mediul economico-social
Decanate
Prorector
Relaţii internaţionale, parteneriat
cu mediul economico-social
Decanate
Prorector
Relaţii internaţionale, parteneriat
cu mediul economico-social

Min. 2 titluri

Consiliul de Administraţie

3.2. Realizarea de noi acorduri
Erasmus+ pentru cadre didactice şi
studenţi

Min. 4 acorduri

3.3. Schimburi de bune practici în
domeniul relaţiilor internaţionale cu
universităţi din ţară şi străinătate

Min. 5 schimburi

3.4. Organizarea de conferinţe naţionale
sau internaţionale, în parteneriat cu
universităţi sau instituţii de prestigiu
din ţară sau străinătate
3.5. Interviuri în mass media cu cadre
didactice din UPG care au realizări
importante în domeniul didactic,
ştiinţific şi al managementului
universitar
3.6. Acordarea titlului de Doctor
Honoris Causa unor personalităţi
marcante

Decanate
Directori departamente
Prorector cercetare ştiinţifică
Decanate
Directori departamente
Prorector cercetare ştiinţifică
Decanate
Directori departamente
Prorector cercetare ştiinţifică
Decanate
Directori departamente

Min. 2 conferinţe

3.7 Organizarea la sediul UPG a unor
Târguri de joburi

Min. 1 târg

3.8. Organizarea de workshop-uri cu
reprezentanţii mediului de afaceri

Min. 1 workshop

3.9. Organizarea lansărilor de carte

Min. 1eveniment

Prorector
Relaţii internaţionale, parteneriat
cu mediul economico-social
Prorector
Relaţii internaţionale, parteneriat
cu mediul economico-social
Prorector
Relaţii internaţionale, parteneriat
cu mediul economico-social

4. În domeniul activităţii de resurse umane
4.1. Angajarea pe durată determinată a
doctoranzilor care doresc să opteze
pentru cariera universitară

Min. 2 angajări
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Consiliul de Administraţie
Decanate

4.2. Atragerea de cadre didactice tinere
prin organizarea de concursuri
pentru posturile de şef de
lucrări/lector și asistent
4.3. Susţinerea participării la cursuri de
formare şi perfecţionare profesională
a personalului.

Min. 2 angajări

Min. 2 cursuri

4.4 Angajarea de personal în serviciile
social – administrative pe locurile
vacante în conformitate cu cerinţele
universităţii

Max. 8 angajări (jurist,
serviciul pază)

4.5. Întâlniri cu organizaţiile sindicale
din cadrul universităţii

Min. 2 întâlniri

Consiliul de Administraţie
Decanate
Prorector
Activitate socială şi resurse
umane
Prorector
Activitate socială şi resurse
umane
Director General Administrativ
Şef serviciu Salarizare-Personal
Prorector
Activitate socială şi resurse
umane

5. În domeniul bazei materiale şi resurselor financiare

5.1. Lucrări de reparații la instalații

- intervenții la instalații în
situații de avarie - 100%
- reparații instalație
alimentare AR, ACM, agent
termic cămin 3 subsol
- reparații instalație
alimentare agent termic cămin
4 suprateran

Director General Administrativ
Şef Serviciu Tehnic

5.2. Reparaţii curente

- reparații cămine studențești 30% din total spații cazare
- reparații spații de învățământ
și administrative - 5% din
total spații

Director General Administrativ
Şef Serviciu Tehnic
Șef Serviciu Socialadministrativ

5.3. Lucrări de igienizare

- căminele studențești și
cantina - 60% din total spații

5.4. Reabilitări

- îmbunătățire soluție tehnică
alimentare AT, ACM Centrala
termică 2

5.5. Reducerea consumurilor energetice
(în unităţi fizice) aferente bazei
materiale de învăţământ şi de cazare
5.6. Creșterea eficienței în utilizarea
spațiilor

Min. 10% față de 2018, la
energie electrică, gaze şi apă
Creșterea încasărilor din taxe
de parcare - minim 10% față
de nivelul anului 2018
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Director General Administrativ
Şef Serviciu Tehnic
Șef Serviciu Socialadministrativ
Consiliul de Administraţie
Director General Administrativ
Şef Serviciu Tehnic
Director General Administrativ
Şef Serviciu Tehnic
Consiliul de Administraţie

6. În domeniul activităţilor de antreprenoriat, extracurriculare, sociale, culturale şi sportive
6.1. Satisfacerea într-o proporţie cât mai
mare a solicitărilor de cazare ale
studenţilor în cămine
6.2. Acordarea de reduceri la tarifele de
cazare pentru studenţii cu probleme
sociale
6.3. Acordarea de reduceri ale taxei de
studii studenţilor care îndeplinesc
condiţiile conform regulamentului

Min. 90% din solicitări
Min. 50% din solicitările
eligibile
între 5 – 10% din numărul
studenţilor cu taxă

6.4. Realizarea unor proiecte cultural artistice pentru studenţi

Min. 4 proiecte

6.5. Realizarea de parteneriate cu
instituţiile de cultură şi de artă de pe
plan local şi regional

Min. 3 proiecte

6.6.
Implementarea activităților din
cadrul proiectului POCU „Bursa
student antreprenor”
6.7.
Implementarea
activităților
proiectului CNFIS-FDI derulat prin
Societatea
Antreprenorială
Studențească din UPG
6.8.
Implementarea
activităților/
proiectelor extracurriculare finanțate
de Ministerul Educației Naționale
6.9. Organizarea și promovarea de
manifestări sportive pentru studenţi

2 activități

1 proiect
Min. 6 activități/
proiecte
Min. 2 manifestări

Prorector
Activitate socială şi resurse umane,
Şef serviciu Social-Administrativ
Prorector
Activitate socială şi resurse umane
Şef serviciu Social
Prorector
Activitate socială şi resurse umane
Prorector
Activitate socială şi resurse umane
Centrul pentru Proiecte, Programe
și Evenimente Cultural-Artistice
(CPPECA) în parteneriat cu Casa
de Cultură a Studenţilor
Prorector
Activitate socială şi resurse umane
Centrul pentru Proiecte, Programe
și Evenimente Cultural-Artistice
(CPPECA)
Rector
Prorector
Activitate socială şi resurse umane
Decan Facultatea de Știnnțe
Economice
Prorector
Activitate socială şi resurse umane
Prorector
Activitate socială şi resurse umane
Decanii facultăților
Departamentul de Activităţi
Motrice și Sport Universitar

7. În domeniul activităţilor de informatizare, documentare şi bibliotecă
7.1. Realizarea unei soluţii alternative de
alimentare cu energie electrică a
Centrului de Date Primar al
universităţii
7.2. Dezvoltarea centrului secundar de
date
7.3. Creșterea numărului de parteneri
7.4.

Perfecționarea
continuă
personalului bibliotecii

a

1 grup energetic autonom

Consiliul de Administraţie

1 server pentru backup

Consiliul de Administraţie

Min. 2 parteneri noi de
schimb interbibliotecar
Participare a 10% din
personal la min. 1 curs de
perfecționare/1 schimb de
bune practici

Director Bibliotecă
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