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1. Asigurarea eligibilității ATM în Registrul
potențialilor contractori pus la dispoziție de ANCS
- actualizarea periodică a datelor pe contul Academiei Tehnice Militare

2. Elaborarea strategiei privind cercetarea științifică și
pregătirea prin doctorat în ATM
- elaborare strategie în conformitate cu strategia rectorului ATM

3. Elaborarea documentelor pentru evaluarea în vederea
certificării cercetării științifice conform HG 97 din 18
februarie 2016
- numirea unei comisii de lucru pentru întocmirea documentelor
- introducerea în bugetul pe 2017 a fondurilor necesare

4. Efectuarea demersurilor necesare pentru acreditarea
RENAR a unor laboratoare cercetare științifică
- analiza oportunității acreditării unor laboratoare considerate prioritare
- introducerea în bugetul pe 2017 a fondurilor necesare

5. Revigorarea activității centrelor de excelență de la
facultatea M și formarea unor centre de excelență noi
6. Înființarea în cadrul facultății E a Centrului de
Excelență pentru Tehnologii Avansate de Securitate
Cibernetică – CETASC
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7. Stabilirea cuantumului regiei ATM de către Senatul
universitar
8. Crearea unei baze de date cu realizările din
activitățile de cercetare efectuate în cadrul proiectelor
de cercetare sau la elaborarea tezelor de doctorat și a
modului cum s-a realizat diseminarea rezultatelor
9. Efectuarea demersurilor pentru cotarea în baza de
date ISI a revistei MTA Review
10. Efectuarea demersurilor pentru cotarea în baza
de date B+ a revistei Language, Literature and
Cultural Studies
11. Actualizarea regulamentelor și procedurilor
operaționale care monitorizează activitățile de
cercetare desfășurate în ATM
12. Elaborarea unui plan măsuri de îndeplinire a
sarcinilor repartizate ATM pe linia standardizării
13. Efectuarea demersuri necesare la conducerea
Departamentului pentru Armamente pentru atribuirea
proiectelor din PSCD prin competiție
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14. Asigurarea cadrului legal de participare la
competiții de atribuire proiecte naționale și
internaționale
15. Încheierea de acorduri de colaborare cu institutii
militare și civile pe linia cercetării științifice
16. Elaborarea unitară a procedurilor operaționale
întocmite de compartimentele ATM
17. Identificarea
fondurilor
necesare
pentru
publicarea de manuale la Editura ATM, de către
personalul academiei, fără plată
18. Identificarea
fondurilor
necesare
pentru
participarea cadrelor didactice la manifestări
științifice internaționale
19. Alocarea fondurilor financiare necesare pentru
accesul electronic la literatură științifică
20.

Reorganizarea şcolilor doctorale

21.

Elaborarea regulamentului şcolii doctorale
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22. Stimularea abilitării cadrelor didactice și
actualizarea metodologiei de susținere a tezelor de
abilitare
23.

Dezvoltarea pregătirii prin doctorat

- Adaptarea planurilor de învățământ și a tematicii la nevoile sistemului de apărare,
ordine publică și securitate națională
- Publicarea de articole în reviste cotate ISI sau BDI și participarea doctoranzilor la
conferinţe naționale și internaționale
- Încheierea de acorduri de colaborare în elaborarea tezelor de doctorat cu agenți
economici, universități și institute de cercetare
- Promovarea doctoratului în cotutelă cu universităţi de prestigiu naționale și
internaționale

24.

Actualizarea permanentă a website-ului ATM

25.

Modernizarea infrastructurii de cercetare

- prin fonduri alocate de ATM
- prin proiecte de cercetare câștigate prin competiție
- din fonduri structurale
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