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Lista temelor de cercetare din UPIT în perioada 2012 - 2016

Facultatea de Stiinte, Educatie Fizică și Informatică
Departamentul de Științe ale Naturii

Lista temelor de cercetare a departamentului de Științe ale Naturii

pe anii calendaristici 2012 - 2016

2012
A.   Teme de cercetare finanţate

1.PN II – Programul IDEI – Proiect PN-II-ID-SSA-2012-2-012. Şcoala Internaţională de Studii
Avansate în Biotehnologia şi Bioingineria Ciupercilor. Contract nr. 12 / 2012., 46595 lei (TC_1_2012_DSN)

2.PN - II - Programul INOVARE - Subprogram Cecuri de inovare – Proiect PN-II-IN-CI-2012-1-0110 –
Biomasă alimentară nutraceutică obţinută prin fermentarea submersibilă controlată a unor subproduse
agricole ecologice. Contract nr. 70 CI / 2012., 50000 lei (TC_2_2012_DSN)

3.Proiect Parteneriate nr. 32120/2008. Selectia biotipurilor de măceş, cătină şi soc din flora spontană,  în
vederea constituirii fondului de germoplasmă – suport pentru reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate
şi diminuarea efectelor modificărilor, 432874 lei (TC_3_2012_DSN)

4.Proiect Parteneriate nr. 32160/2008. Studiul corologic al categoriilor sozologice din flora judeţului
Argeş pentru refacerea fitopopulaţiilor periclitate prin metode convenţionale şi biotehnologice de înmulţire,
480102 lei (TC_4_2012_DSN)

5.PNII 32174/2008. Proiect pilot pentru identificarea și conservarea ex situ și in situ a biodiversității
pteridofitelor din aria protejată Valea Vâlsanului (TC_5_2012_DSN).

6.ECORAD-72-222/2008-2012. Dezvoltarea de metode și tehnici analitice pentru determinarea
conținutului de apă tritiată din organismele vii și tritiu legat organic necesar pentru validarea modelelor
radiologice., 100000 lei (TC_6_2012_DSN)

7.e-Training for Wellness in SPA Services, 282179 lei (TC_23_2012_DSN)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.Cercetări privind biodiversitatea organismelor din diferite habitate naturale și modificate antropic.

(TC_7_2012_DSN)
2.Cercetări privind biologia și ecologia organismelor în condiții normale și în condiții de stres.

(TC_8_2012_DSN)
3.Cercetări asupra incidenței diferiților agenți patogeni în populația umană. (TC_9_2012_DSN)
4.Biotehnologii aplicate în horticultură, protecția mediului și medicină. (TC_10_2012_DSN)
5.Realizarea de studii privind impactul păşunatului asupra biodiversităţii pajiştilor, Proiect POS-Mediu

(TC_11_2012_DSN)
6.Evaluarea gradului de conservare şi cartarea de detaliu a habitatelor (habitate forestiere, de

pajişte/fâneţe, grohotişuri) din Parcul Naţional Buila-Vânturariţa, Proiect POS-Mediu. (TC_12_2012_DSN)
7.Dezvoltarea managementului pentru Parcul Naţional Ceahlău, Proiect POS-Mediu.

(TC_13_2012_DSN)
8.Management durabil şi conştientizare publică în situl Natura 2000 ROSPA 0062 – Lacurile de

acumulare de pe Argeş” cod proiect SMIS-CSNR 36314, nr 3/05.12.2012, 2012 – 2015.
(TC_14_2012_DSN)

9. Compuși naturali. Obținere. Caracterizare. Aplicații (TC_15_2012_DSN)
10.Contribuţii la studiul fizico-chimic al interacţiei unor substanţe fiziologic active cu biopolimeri

(TC_16_2012_DSN)
11.Monitorizarea parametrilor de calitate ai mediului prin metode fizico-chimice (TC_17_2012_DSN)
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12.Combinații complexe ale unor metale tranziționale cu liganzi bioactivi: sinteză, caracterizare,
interacții, aplicații (TC_18_2012_DSN)

13.Studiul unor biomolecule mezogene. Tehnologii şi materiale avansate pentru aplicaţii în
optoelectronică. (TC_19_2012_DSN)

14.Contribuții la cercetarea didactică în domeniul științelor (TC_20_2012_DSN)
15.Metode de investigare și aplicații electrochimice (TC_21_2012_DSN)
16.Caracterizarea unor materiale nucleare prin metode spectrometrice de analiză. (TC_22_2012_DSN)
17.Studii de kinetoterapie şi terapia durerii (TC_24_2012_DSN)
18.Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva kinetoterapiei

(TC_25_2012_DSN)
19.Sănătatea publică din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_26_2012_DSN)

2013
A.   Teme de cercetare finanţate

1.Proiect CNMP PNCDI II nr. 52154 / 2008. Implementarea şi adaptarea tehnologiilor cu verigi
ecologice în cultura cireşului pe soiuri şi portaltoi autohtoni valoroşi, în contextul protecţiei mediului şi
dezvoltării durabile, (TC_1_2013_DSN)

2.PN - II - Programul INOVARE - Subprogram Cecuri de inovare – Proiect PN-II-IN-CI-2012-1-0363 –
Fertilizator ecologic pentru culturile agricole, obţinut prin biotehnologii de compostare microbiană controlată
a deşeurilor din fructe, Contract nr. 172 CI /, 50000 lei (TC_2_2013_DSN)

3.PN - II - Programul INOVARE - Subprogram Cecuri de inovare – Proiect PN-II-IN-CI-2013-1-0003 -
Tehnologii ecologice de reciclare integrală şi integrată a deşeurilor pomicole prin cultivare controlată şi
producere continuă de ciuperci comestibile, Contra, 50000 lei (TC_3_2013_DSN)

4.ARCADIA CE 605116/2013-2016. Assessment of Regional CApabilities for new reactors
Development through an Integrated Approach, 2013-2016 nr. CE 605116/2013., 1 lei (TC_4_2013_DSN)

5..Optimizarea proceselor de devirozare la plante horticole prin chimioterapie in vitro şi electroterapie
în scopul încadrării în centrele UE privind calitatea mediului şi a produselor agroalimentare, SANOPLANT,
Parteneriate în domenii prioritare, proiecte c, 210840 lei (TC_5_2013_DSN)

6.e-Training for Wellness in SPA Services, 282179 lei (TC_20_2013_DSN)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.Cercetări privind biodiversitatea organismelor din diferite habitate naturale și modificate antropic.

(TC_6_2013_DSN)
2.Cercetări privind biologia și ecologia organismelor în condiții normale și în condiții de stres.

(TC_7_2013_DSN)
3.Biotehnologii aplicate în horticultură, protecția mediului și medicină. (TC_8_2013_DSN)
4.Cercetări asupra incidenței diferiților agenți patogeni în populația umană. (TC_9_2013_DSN)
5.Management durabil şi conştientizare publică în situl Natura 2000 ROSPA 0062 – Lacurile de

acumulare de pe Argeş” cod proiect SMIS-CSNR 36314, nr 3/05.12.2012, 2012-2015. (TC_10_2013_DSN)
6.Dezvoltarea managementului pentru Parcul Naţional Ceahlău, Proiect POS-Mediu.

(TC_11_2013_DSN)
7.Evaluarea gradului de conservare şi cartarea de detaliu a habitatelor (habitate forestiere, de

pajişte/fâneţe, grohotişuri) din Parcul Naţional Buila-Vânturariţa, Proiect POS-Mediu. (TC_12_2013_DSN)
8.Compuși naturali. Obținere. Caracterizare. Aplicații. (TC_13_2013_DSN)
9.Monitorizarea parametrilor de calitate ai mediului prin metode fizico-chimice (TC_14_2013_DSN)
10.Combinații complexe ale unor metale tranziționale cu liganzi bioactivi: sinteză, caracterizare,

interacții, aplicații (TC_15_2013_DSN)
11.Biocombustibili - obținere și caracterizare. (TC_16_2013_DSN)
12.Metode de investigare și aplicații electrochimice. (TC_17_2013_DSN)
13.Contribuții la cercetarea didactică în domeniul științelor. (TC_18_2013_DSN)
14.Caracterizarea unor materiale nucleare prin metode spectrometrice de analiză. (TC_19_2013_DSN)
15.Studii de traumatologie sportivă şi suportul biologic al performanţei sportive (TC_21_2013_DSN)
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9.Monitorizarea parametrilor de calitate ai mediului prin metode fizico-chimice (TC_14_2013_DSN)
10.Combinații complexe ale unor metale tranziționale cu liganzi bioactivi: sinteză, caracterizare,

interacții, aplicații (TC_15_2013_DSN)
11.Biocombustibili - obținere și caracterizare. (TC_16_2013_DSN)
12.Metode de investigare și aplicații electrochimice. (TC_17_2013_DSN)
13.Contribuții la cercetarea didactică în domeniul științelor. (TC_18_2013_DSN)
14.Caracterizarea unor materiale nucleare prin metode spectrometrice de analiză. (TC_19_2013_DSN)
15.Studii de traumatologie sportivă şi suportul biologic al performanţei sportive (TC_21_2013_DSN)
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16.Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva terapiei
ocupaționale (TC_22_2013_DSN)

17.Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva kinetoterapiei
(TC_23_2013_DSN)

2014
A.   Teme de cercetare finanţate

1.Proiect PN-II-IN-CI-2013-1-0003 – Tehnologii ecologice de reciclare integrală și integrată a
deșeurilor pomicole prin cultivare controlată și producere continuă de ciuperci comestibile., 50000 lei
(TC_1_2014_DSN)

2.ARCADIA CE 605116/2013-2016. Assessment of Regional CApabilities for new reactors
Development through an Integrated Approach, 2013-2016, nr. CE 605116/2013., 1 lei (TC_2_2014_DSN)

3.Optimizarea proceselor de devirozare la plante horticole prin chimioterapie in vitro şi electroterapie în
scopul încadrării în centrele UE privind calitatea mediului şi a produselor agroalimentare, SANOPLANT,
Parteneriate în domenii prioritare, proiecte c, 186620 lei (TC_3_2014_DSN)

4.NOVA CURRICULA - Adaptarea programelor de studii universitare la Cadrul Naţional al
Calificărilor din Învăţământul Superior, 2042337 lei (TC_20_2014_DSN)

5.Subventionarea literaturii tehnico stiintifice 2014, Denumire revista: CURRENT TRENDS IN
NATURAL SCIENCES UNIVERSITATEA DIN PITESTI, 7000 lei (TC_22_2014_DSN)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.Cercetări privind biodiversitatea organismelor din diferite habitate naturale și modificate antropic.

(TC_4_2014_DSN)
2.Cercetări privind biologia și ecologia organismelor în condiții normale și în condiții de stres.

(TC_5_2014_DSN)
3.Biotehnologii aplicate în horticultură, protecția mediului și medicină. (TC_6_2014_DSN)
4.Cercetări asupra incidenței diferiților agenți patogeni în populația umană. (TC_7_2014_DSN)
5.Management durabil şi conştientizare publică în situl Natura 2000 ROSPA 0062 – Lacurile de

acumulare de pe Argeş” cod proiect SMIS-CSNR 36314, nr 3/05.12.2012, 2012 – 2015. (TC_8_2014_DSN)
6.Conservarea biodiversităţii prin măsuri de management şi promovarea dezvoltării durabile în

Rezervaţia Valea Vâlsanului – COD PROIECT SMIS-CSNR 4425 – Inventarierea diversităţii biologice şi
calităţii ecologice a speciilor/habitatelor din Rezervaţia Val (TC_9_2014_DSN)

7.Compuși naturali. Obținere. Caracterizare. Aplicații. (TC_10_2014_DSN)
8.Monitorizarea parametrilor de calitate ai mediului prin metode fizico-chimice (TC_11_2014_DSN)
9.Combinații complexe ale unor metale tranziționale cu liganzi bioactivi: sinteză, caracterizare,

interacții, aplicații. (TC_12_2014_DSN)
10.Procese tehnologice cu aplicații în industrie. (TC_13_2014_DSN)
11.Metode de investigare și aplicații electrochimice. (TC_14_2014_DSN)
12.Caracterizarea unor materiale nucleare prin metode spectrometrice de analiză. (TC_15_2014_DSN)
13.Proiect POSDRU/159/1.5/S/138963. Cercetări asupra mediului subteran superficial din sectorul

nord-vestic al Masivului Leaota (Carpații Meridionali) (TC_16_2014_DSN)
14.Proiect POSDRU; Performanţa sustenabilă în cercetarea doctorală şi post doctorală

POSDRU/159/1.5/S/138963 - PERFORM. Biomarkeri structurali și funcționali folositi în aprecierea gradului
de poluare a solului, utilizand lumbricidele ca indicatori. (TC_21_2014_DSN)

15.Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva terapiei
ocupaționale (TC_18_2014_DSN)

16.Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva kinetoterapiei
(TC_19_2014_DSN)

2015
A.   Teme de cercetare finanţate
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A.   Teme de cercetare finanţate
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1.Proiect CNMP PNCDI II nr. 52154 / 2008. Implementarea şi adaptarea tehnologiilor cu verigi
ecologice în cultura cireşului pe soiuri şi portaltoi autohtoni valoroşi, în contextul protecţiei mediului şi
dezvoltării durabile, (TC_1_2015_DSN)

2.ARCADIA CE 605116/2013-2016. Assessment of Regional CApabilities for new reactors
Development through an Integrated Approach 2013-2016, nr. CE 605116/2013., 1 lei (TC_2_2015_DSN)

3.Optimizarea proceselor de dezvoltare la plante horticole prin chimioterapie in vitro şi electroterapie în
scopul încadrării în centrele UE privind calitatea mediului şi a produselor agroalimentare, Caracterizarea
unor compuşi antivirali şi studiul interac, 198878 lei (TC_3_2015_DSN)

4.NOVA CURRICULA - Adaptarea programelor de studii universitare la Cadrul Naţional al
Calificărilor din Învăţământul Superior , 2042337 lei (TC_20_2015_DSN)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.Cercetări privind biodiversitatea organismelor din diferite habitate naturale și modificate antropic.

(TC_4_2015_DSN)
2.Cercetări privind biologia și ecologia organismelor în condiții normale și în condiții de stres.

(TC_5_2015_DSN)
3.Biotehnologii aplicate în horticultură, protecția mediului și medicină. (TC_6_2015_DSN)
4.Cercetări asupra incidenței diferiților agenți patogeni în populația umană. (TC_7_2015_DSN)
5.Proiect POS-Mediu nr. 130537/2011. Monitorizarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor din

România în baza articolului 17 din Directiva Habitate.  (TC_8_2015_DSN)
6.Proiect POSDRU/159/1.5/S/138963. Cercetări asupra mediului subteran superficial din sectorul nord-

vestic al Masivului Leaota (Carpații Meridionali).  (TC_9_2015_DSN)
7.Sistemul naţional de gestiune şi monitorizare a speciilor de păsări din România în baza articolului 12

din Directiva Păsări”, POS Mediu cod proiect SMIS-CSNR 36586, conform Ordinului Ministrului Mediului
şi Pădurilor nr. 2901 din 16.12.2011 - Proiect p (TC_10_2015_DSN)

8.Proiect POSDRU; Performanţa sustenabilă în cercetarea doctorală şi post doctorală
POSDRU/159/1.5/S/138963 - PERFORM. Biomarkeri structurali și funcționali folositi în aprecierea gradului
de poluare a solului, utilizand lumbricidele ca indicatori. (TC_11_2015_DSN)

9.Inventarierea si cartarea distributiei habitatelor si speciilor din situl Natura 2000 – ROSCI0344,
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti”, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin POS MEDIU, Axa prioritară 4, COD SMIS-CSNR 44195: p (TC_12_2015_DSN)

10.Compuși naturali. Obținere. Caracterizare. Aplicații. (TC_13_2015_DSN)
11.Monitorizarea parametrilor de calitate ai mediului prin metode fizico-chimice (TC_14_2015_DSN)
12.Combinații complexe ale unor metale tranziționale cu liganzi bioactivi: sinteză, caracterizare,

interacții, aplicații (TC_15_2015_DSN)
13.Nanostructuri. Sinteze. Caracterizare. (TC_16_2015_DSN)
14.Realizarea de materiale naturale cu aplicații practice. (TC_17_2015_DSN)
15.Contribuții la cercetarea didactică în domeniul științelor. (TC_18_2015_DSN)
16.Caracterizarea unor materiale nucleare prin metode spectrometrice de analiză. (TC_19_2015_DSN)
17.Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva terapiei

ocupaționale (TC_21_2015_DSN)
18.Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva kinetoterapiei

(TC_22_2015_DSN)

2016
A.   Teme de cercetare finanţate

1. Subventionarea literaturii tehnico stiintifice 2016, cod depunere: ANCSI-LIT-TH-ST-2016-0085.
Denumire revista: CURRENT TRENDS IN NATURAL SCIENCES UNIVERSITATEA DIN PITESTI. ,
5125 lei (TC_17_2016_DSN)

2. Contract nr. 66 BM/26.09.2016. Proiect de Mobilități PN III – P3 – 238. Studiul cultivării
submersibile a ciupercilor comestibile pe deșeuri agricole organice și al obținerii ingredientelor active ale
acestora., 43000 lei (TC_1_2016_DSN)
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3.Biotehnologii aplicate în horticultură, protecția mediului și medicină. (TC_6_2015_DSN)
4.Cercetări asupra incidenței diferiților agenți patogeni în populația umană. (TC_7_2015_DSN)
5.Proiect POS-Mediu nr. 130537/2011. Monitorizarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor din

România în baza articolului 17 din Directiva Habitate.  (TC_8_2015_DSN)
6.Proiect POSDRU/159/1.5/S/138963. Cercetări asupra mediului subteran superficial din sectorul nord-

vestic al Masivului Leaota (Carpații Meridionali).  (TC_9_2015_DSN)
7.Sistemul naţional de gestiune şi monitorizare a speciilor de păsări din România în baza articolului 12

din Directiva Păsări”, POS Mediu cod proiect SMIS-CSNR 36586, conform Ordinului Ministrului Mediului
şi Pădurilor nr. 2901 din 16.12.2011 - Proiect p (TC_10_2015_DSN)

8.Proiect POSDRU; Performanţa sustenabilă în cercetarea doctorală şi post doctorală
POSDRU/159/1.5/S/138963 - PERFORM. Biomarkeri structurali și funcționali folositi în aprecierea gradului
de poluare a solului, utilizand lumbricidele ca indicatori. (TC_11_2015_DSN)
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12.Combinații complexe ale unor metale tranziționale cu liganzi bioactivi: sinteză, caracterizare,

interacții, aplicații (TC_15_2015_DSN)
13.Nanostructuri. Sinteze. Caracterizare. (TC_16_2015_DSN)
14.Realizarea de materiale naturale cu aplicații practice. (TC_17_2015_DSN)
15.Contribuții la cercetarea didactică în domeniul științelor. (TC_18_2015_DSN)
16.Caracterizarea unor materiale nucleare prin metode spectrometrice de analiză. (TC_19_2015_DSN)
17.Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva terapiei
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4.Cercetări asupra incidenței diferiților agenți patogeni în populația umană. (TC_7_2015_DSN)
5.Proiect POS-Mediu nr. 130537/2011. Monitorizarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor din

România în baza articolului 17 din Directiva Habitate.  (TC_8_2015_DSN)
6.Proiect POSDRU/159/1.5/S/138963. Cercetări asupra mediului subteran superficial din sectorul nord-

vestic al Masivului Leaota (Carpații Meridionali).  (TC_9_2015_DSN)
7.Sistemul naţional de gestiune şi monitorizare a speciilor de păsări din România în baza articolului 12

din Directiva Păsări”, POS Mediu cod proiect SMIS-CSNR 36586, conform Ordinului Ministrului Mediului
şi Pădurilor nr. 2901 din 16.12.2011 - Proiect p (TC_10_2015_DSN)

8.Proiect POSDRU; Performanţa sustenabilă în cercetarea doctorală şi post doctorală
POSDRU/159/1.5/S/138963 - PERFORM. Biomarkeri structurali și funcționali folositi în aprecierea gradului
de poluare a solului, utilizand lumbricidele ca indicatori. (TC_11_2015_DSN)

9.Inventarierea si cartarea distributiei habitatelor si speciilor din situl Natura 2000 – ROSCI0344,
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti”, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin POS MEDIU, Axa prioritară 4, COD SMIS-CSNR 44195: p (TC_12_2015_DSN)

10.Compuși naturali. Obținere. Caracterizare. Aplicații. (TC_13_2015_DSN)
11.Monitorizarea parametrilor de calitate ai mediului prin metode fizico-chimice (TC_14_2015_DSN)
12.Combinații complexe ale unor metale tranziționale cu liganzi bioactivi: sinteză, caracterizare,

interacții, aplicații (TC_15_2015_DSN)
13.Nanostructuri. Sinteze. Caracterizare. (TC_16_2015_DSN)
14.Realizarea de materiale naturale cu aplicații practice. (TC_17_2015_DSN)
15.Contribuții la cercetarea didactică în domeniul științelor. (TC_18_2015_DSN)
16.Caracterizarea unor materiale nucleare prin metode spectrometrice de analiză. (TC_19_2015_DSN)
17.Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva terapiei

ocupaționale (TC_21_2015_DSN)
18.Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva kinetoterapiei

(TC_22_2015_DSN)

2016
A.   Teme de cercetare finanţate

1. Subventionarea literaturii tehnico stiintifice 2016, cod depunere: ANCSI-LIT-TH-ST-2016-0085.
Denumire revista: CURRENT TRENDS IN NATURAL SCIENCES UNIVERSITATEA DIN PITESTI. ,
5125 lei (TC_17_2016_DSN)

2. Contract nr. 66 BM/26.09.2016. Proiect de Mobilități PN III – P3 – 238. Studiul cultivării
submersibile a ciupercilor comestibile pe deșeuri agricole organice și al obținerii ingredientelor active ale
acestora., 43000 lei (TC_1_2016_DSN)
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3. ARCADIA CE 605116/2013-2016. Assessment of Regional CApabilities for new reactors
Development through an Integrated Approach, 2013-2016, nr. CE 605116/2013., 1 lei (TC_2_2016_DSN)

4.Optimizarea proceselor de devirozare la plante horticole prin chimioterapie in vitro şi electroterapie în
scopul încadrării în centrele UE privind calitatea mediului şi a produselor agroalimentare, Caracterizarea
unor compuşi antivirali şi studiul interac, 81262 lei (TC_3_2016_DSN)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1. Cercetări privind biodiversitatea organismelor din diferite habitate naturale și modificate antropic.

(TC_4_2016_DSN)
2. Cercetări privind biologia și ecologia organismelor în condiții normale și în condiții de stres.

(TC_5_2016_DSN)
3. Biotehnologii aplicate în horticultură, protecția mediului și medici (TC_6_2016_DSN)
4. Proiect POSDRU/159/1.5/S/138963. Cercetări asupra mediului subteran superficial din sectorul nord-

vestic al Masivului Leaota (Carpații Meridionali). (TC_7_2016_DSN)
5. Compuși naturali. Obținere. Caracterizare. Aplicații. (TC_8_2016_DSN)
6. Contribuţii la studiul fizico-chimic al interacţiei unor substanţe fiziologic active cu biopolimeri

(TC_9_2016_DSN)
7. Monitorizarea parametrilor de calitate ai mediului prin metode fizico-chimice. (TC_10_2016_DSN)
8. Combinații complexe ale unor metale tranziționale cu liganzi bioactivi: sinteză, caracterizare,

interacții, aplicații (TC_11_2016_DSN)
9. Nanostructuri. Sinteze. Caracterizare. (TC_12_2016_DSN)
10. Metode de investigare și aplicații electrochimice. (TC_13_2016_DSN)
11. Caracterizarea unor materiale nucleare prin metode spectrometrice de analiză. (TC_14_2016_DSN)
12. Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva kinetoterapiei

(TC_16_2016_DSN)
13. Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva terapiei

ocupaționale (TC_15_2016_DSN)
14. strategii si politici pentru dezvoltarea sectorului agricol in contextul dezvoltării rurale si al protecţiei

mediului (TC_12_2016_DIMSIA)

Departamentul IMSIA

Lista temelor de cercetare a departamentului IMSIA
pe anii calendaristici 2012 - 2016

2012
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      Definirea profilului aromatic al vinurilor din soiuri autohtone prin tehnici izotopice IRMS si gaz
cromatografice, ca element de autentificare a acestor produse pe piata europeana,

2.      Selectia biotipurilor de măceş, cătină şi soc din flora spontană,  în vederea constituirii fondului de
germoplasmă – suport pentru reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate şi diminuarea efectelor
modificărilor climatice,

3.      Studiul corologic al categoriilor sozologice din flora judetului Arges, pentru refacerea
fitopopulatiilor periclitate prin metode conventionale si biotehnologice de inmultire,

4      Şcoala Internaţională de Studii Avansate în Biotehnologia şi Bioingineria Ciupercilor

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1. Studii pentru dezvoltare durabilă

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

5 / 46

3. ARCADIA CE 605116/2013-2016. Assessment of Regional CApabilities for new reactors
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14. strategii si politici pentru dezvoltarea sectorului agricol in contextul dezvoltării rurale si al protecţiei

mediului (TC_12_2016_DIMSIA)

Departamentul IMSIA

Lista temelor de cercetare a departamentului IMSIA
pe anii calendaristici 2012 - 2016

2012
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      Definirea profilului aromatic al vinurilor din soiuri autohtone prin tehnici izotopice IRMS si gaz
cromatografice, ca element de autentificare a acestor produse pe piata europeana,

2.      Selectia biotipurilor de măceş, cătină şi soc din flora spontană,  în vederea constituirii fondului de
germoplasmă – suport pentru reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate şi diminuarea efectelor
modificărilor climatice,

3.      Studiul corologic al categoriilor sozologice din flora judetului Arges, pentru refacerea
fitopopulatiilor periclitate prin metode conventionale si biotehnologice de inmultire,

4      Şcoala Internaţională de Studii Avansate în Biotehnologia şi Bioingineria Ciupercilor

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1. Studii pentru dezvoltare durabilă
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3. ARCADIA CE 605116/2013-2016. Assessment of Regional CApabilities for new reactors
Development through an Integrated Approach, 2013-2016, nr. CE 605116/2013., 1 lei (TC_2_2016_DSN)

4.Optimizarea proceselor de devirozare la plante horticole prin chimioterapie in vitro şi electroterapie în
scopul încadrării în centrele UE privind calitatea mediului şi a produselor agroalimentare, Caracterizarea
unor compuşi antivirali şi studiul interac, 81262 lei (TC_3_2016_DSN)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1. Cercetări privind biodiversitatea organismelor din diferite habitate naturale și modificate antropic.

(TC_4_2016_DSN)
2. Cercetări privind biologia și ecologia organismelor în condiții normale și în condiții de stres.

(TC_5_2016_DSN)
3. Biotehnologii aplicate în horticultură, protecția mediului și medici (TC_6_2016_DSN)
4. Proiect POSDRU/159/1.5/S/138963. Cercetări asupra mediului subteran superficial din sectorul nord-

vestic al Masivului Leaota (Carpații Meridionali). (TC_7_2016_DSN)
5. Compuși naturali. Obținere. Caracterizare. Aplicații. (TC_8_2016_DSN)
6. Contribuţii la studiul fizico-chimic al interacţiei unor substanţe fiziologic active cu biopolimeri

(TC_9_2016_DSN)
7. Monitorizarea parametrilor de calitate ai mediului prin metode fizico-chimice. (TC_10_2016_DSN)
8. Combinații complexe ale unor metale tranziționale cu liganzi bioactivi: sinteză, caracterizare,

interacții, aplicații (TC_11_2016_DSN)
9. Nanostructuri. Sinteze. Caracterizare. (TC_12_2016_DSN)
10. Metode de investigare și aplicații electrochimice. (TC_13_2016_DSN)
11. Caracterizarea unor materiale nucleare prin metode spectrometrice de analiză. (TC_14_2016_DSN)
12. Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva kinetoterapiei

(TC_16_2016_DSN)
13. Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva terapiei

ocupaționale (TC_15_2016_DSN)
14. strategii si politici pentru dezvoltarea sectorului agricol in contextul dezvoltării rurale si al protecţiei

mediului (TC_12_2016_DIMSIA)

Departamentul IMSIA

Lista temelor de cercetare a departamentului IMSIA
pe anii calendaristici 2012 - 2016

2012
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      Definirea profilului aromatic al vinurilor din soiuri autohtone prin tehnici izotopice IRMS si gaz
cromatografice, ca element de autentificare a acestor produse pe piata europeana,

2.      Selectia biotipurilor de măceş, cătină şi soc din flora spontană,  în vederea constituirii fondului de
germoplasmă – suport pentru reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate şi diminuarea efectelor
modificărilor climatice,

3.      Studiul corologic al categoriilor sozologice din flora judetului Arges, pentru refacerea
fitopopulatiilor periclitate prin metode conventionale si biotehnologice de inmultire,

4      Şcoala Internaţională de Studii Avansate în Biotehnologia şi Bioingineria Ciupercilor

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1. Studii pentru dezvoltare durabilă
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2.      Materiale avansate
3.      Tehnologii inovative in energetică

4.      Cercetări educaţionale
5.      Tehnologii privind creşterea competitivităţii eco sistemelor horticole

6.      Strategii si politici pentru dezvoltarea sectorului agricol in contextul dezvoltării rurale si al protecţiei
mediului

2013
A.   Teme de cercetare finanţate

1. ARCADIA- Assessment of Regional CApabilities for new reactors Development through an
Integrated Approach ,

2.     Science Fiction in Education (SciFi – Ed),
4        Fertilizator ecologic pentru culturile agricole, obţinut prin biotehnologii de compostare

microbiană controlată a deşeurilor din fructe,
5.      Implementarea şi adaptarea tehnologiilor cu verigi ecologice în cultura cireşului pe soiuri şi portaltoi
autohtoni valoroşi, în contextul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile,

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1. Studii pentru dezvoltare durabilă
2.      Materiale avansate

3.      Tehnologii inovative in energetică
4.      Cercetări educaţionale

5.      Tehnologii privind creşterea competitivităţii eco sistemelor horticole
6.      Măsuri agrotehnice ptr imbunătăţirea resurselor edafice in cadrul sistemelor de producţie agricole
7.      Strategii si politici pentru dezvoltarea sectorului agricol in contextul dezvoltării rurale si al

protecţiei mediului

2014
A.   Teme de cercetare finanţate

1. ARCADIA- Assessment of Regional CApabilities for new reactors Development through an
Integrated Approach

2 Science Fiction in Education (SciFi – Ed),
3.      O nouă baterie pe bază de lichide ionice şi anod nanostructurat (BATIOLNAN)
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1. Studii pentru dezvoltare durabilă
2.      Materiale avansate

3.      Tehnologii inovative in energetică
4.      Cercetări educaţionale
5.      Tehnologii privind creşterea competitivităţii eco sistemelor horticole

6.      Strategii si politici pentru dezvoltarea sectorului agricol in contextul dezvoltării rurale si al protecţiei
mediului

2015
A.   Teme de cercetare finanţate
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1. ARCADIA- Assessment of Regional CApabilities for new reactors Development through an
Integrated Approach

2.      Science Fiction in Education (SciFi – Ed),
3.      O nouă baterie pe bază de lichide ionice şi anod nanostructurat (BATIOLNAN),

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1. Studii pentru dezvoltare durabilă
2.      Materiale avansate

3.      Tehnologii inovative in energetică
4.      Cercetări educaţionale
5.      Tehnologii privind creşterea competitivităţii eco sistemelor horticole

6.      Confortul vibro-acustic și confortul termic la automobile

2016
A.   Teme de cercetare finanţate

1. ARCADIA- Assessment of Regional CApabilities for new reactors Development through an
Integrated Approach,
2.      O nouă baterie pe bază de lichide ionice şi anod nanostructurat (BATIOLNAN),

3.      SCIFUN

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Studii pentru dezvoltare durabilă

2.      Materiale avansate
3.      Tehnologii inovative in energetică

4.      Cercetări educaţionale
5.      Tehnologii privind creşterea competitivităţii eco sistemelor horticole

Departamentul Educație Fizică ș i Sport

Lista temelor de cercetare a departamentului Educație Fizică și Sport
pe anii calendaristici 2012 - 2016

2012
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Educaţie fizică şi sportivă, Sport şcolar (TC_1_2012_DEFS)
2.      Sport şi Performantă în Sport (TC_2_2012_DEFS)
3.      Kinetoterapie, Educaţie fizică adaptată, Sport adaptat (TC_3_2012_DEFS)
4.      Sportul pentru toţi, Fitness, activitate fizică relaţionată cu starea de sănătate, turism, loisir şi

activităţi de timp liber (TC_4_2012_DEFS)
5.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi a

educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de performanţă
Sportivă (TC_5_2012_DEFS)

2013
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
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1. ARCADIA- Assessment of Regional CApabilities for new reactors Development through an
Integrated Approach

2.      Science Fiction in Education (SciFi – Ed),
3.      O nouă baterie pe bază de lichide ionice şi anod nanostructurat (BATIOLNAN),

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1. Studii pentru dezvoltare durabilă
2.      Materiale avansate

3.      Tehnologii inovative in energetică
4.      Cercetări educaţionale
5.      Tehnologii privind creşterea competitivităţii eco sistemelor horticole

6.      Confortul vibro-acustic și confortul termic la automobile

2016
A.   Teme de cercetare finanţate

1. ARCADIA- Assessment of Regional CApabilities for new reactors Development through an
Integrated Approach,
2.      O nouă baterie pe bază de lichide ionice şi anod nanostructurat (BATIOLNAN),

3.      SCIFUN

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Studii pentru dezvoltare durabilă

2.      Materiale avansate
3.      Tehnologii inovative in energetică

4.      Cercetări educaţionale
5.      Tehnologii privind creşterea competitivităţii eco sistemelor horticole

Departamentul Educație Fizică ș i Sport

Lista temelor de cercetare a departamentului Educație Fizică și Sport
pe anii calendaristici 2012 - 2016

2012
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Educaţie fizică şi sportivă, Sport şcolar (TC_1_2012_DEFS)
2.      Sport şi Performantă în Sport (TC_2_2012_DEFS)
3.      Kinetoterapie, Educaţie fizică adaptată, Sport adaptat (TC_3_2012_DEFS)
4.      Sportul pentru toţi, Fitness, activitate fizică relaţionată cu starea de sănătate, turism, loisir şi

activităţi de timp liber (TC_4_2012_DEFS)
5.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi a

educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de performanţă
Sportivă (TC_5_2012_DEFS)

2013
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
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1. ARCADIA- Assessment of Regional CApabilities for new reactors Development through an
Integrated Approach

2.      Science Fiction in Education (SciFi – Ed),
3.      O nouă baterie pe bază de lichide ionice şi anod nanostructurat (BATIOLNAN),

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1. Studii pentru dezvoltare durabilă
2.      Materiale avansate

3.      Tehnologii inovative in energetică
4.      Cercetări educaţionale
5.      Tehnologii privind creşterea competitivităţii eco sistemelor horticole

6.      Confortul vibro-acustic și confortul termic la automobile

2016
A.   Teme de cercetare finanţate

1. ARCADIA- Assessment of Regional CApabilities for new reactors Development through an
Integrated Approach,
2.      O nouă baterie pe bază de lichide ionice şi anod nanostructurat (BATIOLNAN),

3.      SCIFUN

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Studii pentru dezvoltare durabilă

2.      Materiale avansate
3.      Tehnologii inovative in energetică

4.      Cercetări educaţionale
5.      Tehnologii privind creşterea competitivităţii eco sistemelor horticole

Departamentul Educație Fizică ș i Sport

Lista temelor de cercetare a departamentului Educație Fizică și Sport
pe anii calendaristici 2012 - 2016

2012
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Educaţie fizică şi sportivă, Sport şcolar (TC_1_2012_DEFS)
2.      Sport şi Performantă în Sport (TC_2_2012_DEFS)
3.      Kinetoterapie, Educaţie fizică adaptată, Sport adaptat (TC_3_2012_DEFS)
4.      Sportul pentru toţi, Fitness, activitate fizică relaţionată cu starea de sănătate, turism, loisir şi

activităţi de timp liber (TC_4_2012_DEFS)
5.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi a

educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de performanţă
Sportivă (TC_5_2012_DEFS)

2013
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
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1.      Educaţie fizică şi sportivă, Sport şcolar (TC_1_2013_DEFS)
2.      Sport şi Performantă în Sport (TC_2_2013_DEFS)
3.      Kinetoterapie, Educaţie fizică adaptată, Sport adaptat (TC_3_2013_DEFS)
4.      Sportul pentru toţi, Fitness, activitate fizică relaţionată cu starea de sănătate, turism, loisir şi

activităţi de timp liber (TC_4_2013_DEFS)
5.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi a

educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de performanţă
Sportivă (TC_5_2013_DEFS)

2014
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Educaţie fizică şi sportivă, Sport şcolar (TC_1_2014_DEFS)
2.      Sport şi Performantă în Sport (TC_2_2014_DEFS)
3.      Kinetoterapie, Educaţie fizică adaptată, Sport adaptat (TC_3_2014_DEFS)
4.      Sportul pentru toţi, Fitness, activitate fizică relaţionată cu starea de sănătate, turism, loisir şi

activităţi de timp liber (TC_4_2014_DEFS)
5.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi a

educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de performanţă
Sportivă (TC_5_2014_DEFS)

2015
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Educaţie fizică şi sportivă, Sport şcolar (TC_1_2015_DEFS)
2.      Sport şi Performantă în Sport (TC_2_2015_DEFS)
3.      Kinetoterapie, Educaţie fizică adaptată, Sport adaptat (TC_3_2015_DEFS)
4.      Sportul pentru toţi, Fitness, activitate fizică relaţionată cu starea de sănătate, turism, loisir şi

activităţi de timp liber (TC_4_2015_DEFS)
5.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi a

educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de performanţă
Sportivă (TC_5_2015_DEFS)

2016
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Educaţie fizică şi sportivă, Sport şcolar (TC_1_2016_DEFS)
2.      Sport şi Performantă în Sport (TC_2_2016_DEFS)
3.      Kinetoterapie, Educaţie fizică adaptată, Sport adaptat (TC_3_2016_DEFS)
4.      Sportul pentru toţi, Fitness, activitate fizică relaţionată cu starea de sănătate, turism, loisir şi

activităţi de timp liber (TC_4_2016_DEFS)
5.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi a

educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de performanţă
Sportivă (TC_5_2016_DEFS)

Departamentul de Asistenta Medicala și Kinetoterapie

Lista temelor de cercetare a departamentului de Asistență Medicală și
Kinetoterapie pe anii calendaristici 2012 - 2016

2012
A.   Teme de cercetare finanţate
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1.      Educaţie fizică şi sportivă, Sport şcolar (TC_1_2013_DEFS)
2.      Sport şi Performantă în Sport (TC_2_2013_DEFS)
3.      Kinetoterapie, Educaţie fizică adaptată, Sport adaptat (TC_3_2013_DEFS)
4.      Sportul pentru toţi, Fitness, activitate fizică relaţionată cu starea de sănătate, turism, loisir şi

activităţi de timp liber (TC_4_2013_DEFS)
5.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi a

educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de performanţă
Sportivă (TC_5_2013_DEFS)

2014
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Educaţie fizică şi sportivă, Sport şcolar (TC_1_2014_DEFS)
2.      Sport şi Performantă în Sport (TC_2_2014_DEFS)
3.      Kinetoterapie, Educaţie fizică adaptată, Sport adaptat (TC_3_2014_DEFS)
4.      Sportul pentru toţi, Fitness, activitate fizică relaţionată cu starea de sănătate, turism, loisir şi

activităţi de timp liber (TC_4_2014_DEFS)
5.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi a

educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de performanţă
Sportivă (TC_5_2014_DEFS)

2015
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Educaţie fizică şi sportivă, Sport şcolar (TC_1_2015_DEFS)
2.      Sport şi Performantă în Sport (TC_2_2015_DEFS)
3.      Kinetoterapie, Educaţie fizică adaptată, Sport adaptat (TC_3_2015_DEFS)
4.      Sportul pentru toţi, Fitness, activitate fizică relaţionată cu starea de sănătate, turism, loisir şi

activităţi de timp liber (TC_4_2015_DEFS)
5.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi a

educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de performanţă
Sportivă (TC_5_2015_DEFS)

2016
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Educaţie fizică şi sportivă, Sport şcolar (TC_1_2016_DEFS)
2.      Sport şi Performantă în Sport (TC_2_2016_DEFS)
3.      Kinetoterapie, Educaţie fizică adaptată, Sport adaptat (TC_3_2016_DEFS)
4.      Sportul pentru toţi, Fitness, activitate fizică relaţionată cu starea de sănătate, turism, loisir şi

activităţi de timp liber (TC_4_2016_DEFS)
5.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi a

educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de performanţă
Sportivă (TC_5_2016_DEFS)

Departamentul de Asistenta Medicala și Kinetoterapie

Lista temelor de cercetare a departamentului de Asistență Medicală și
Kinetoterapie pe anii calendaristici 2012 - 2016

2012
A.   Teme de cercetare finanţate
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1.      Educaţie fizică şi sportivă, Sport şcolar (TC_1_2013_DEFS)
2.      Sport şi Performantă în Sport (TC_2_2013_DEFS)
3.      Kinetoterapie, Educaţie fizică adaptată, Sport adaptat (TC_3_2013_DEFS)
4.      Sportul pentru toţi, Fitness, activitate fizică relaţionată cu starea de sănătate, turism, loisir şi

activităţi de timp liber (TC_4_2013_DEFS)
5.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi a

educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de performanţă
Sportivă (TC_5_2013_DEFS)

2014
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Educaţie fizică şi sportivă, Sport şcolar (TC_1_2014_DEFS)
2.      Sport şi Performantă în Sport (TC_2_2014_DEFS)
3.      Kinetoterapie, Educaţie fizică adaptată, Sport adaptat (TC_3_2014_DEFS)
4.      Sportul pentru toţi, Fitness, activitate fizică relaţionată cu starea de sănătate, turism, loisir şi

activităţi de timp liber (TC_4_2014_DEFS)
5.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi a

educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de performanţă
Sportivă (TC_5_2014_DEFS)

2015
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Educaţie fizică şi sportivă, Sport şcolar (TC_1_2015_DEFS)
2.      Sport şi Performantă în Sport (TC_2_2015_DEFS)
3.      Kinetoterapie, Educaţie fizică adaptată, Sport adaptat (TC_3_2015_DEFS)
4.      Sportul pentru toţi, Fitness, activitate fizică relaţionată cu starea de sănătate, turism, loisir şi

activităţi de timp liber (TC_4_2015_DEFS)
5.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi a

educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de performanţă
Sportivă (TC_5_2015_DEFS)

2016
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Educaţie fizică şi sportivă, Sport şcolar (TC_1_2016_DEFS)
2.      Sport şi Performantă în Sport (TC_2_2016_DEFS)
3.      Kinetoterapie, Educaţie fizică adaptată, Sport adaptat (TC_3_2016_DEFS)
4.      Sportul pentru toţi, Fitness, activitate fizică relaţionată cu starea de sănătate, turism, loisir şi

activităţi de timp liber (TC_4_2016_DEFS)
5.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi a

educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de performanţă
Sportivă (TC_5_2016_DEFS)

Departamentul de Asistenta Medicala și Kinetoterapie

Lista temelor de cercetare a departamentului de Asistență Medicală și
Kinetoterapie pe anii calendaristici 2012 - 2016

2012
A.   Teme de cercetare finanţate
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1.      TEORO – Terapia ocupaţională şi Ingineria aplicată în echipamente pentru reabilitare şi
tehnologie asistivă – Specializări universitare europene, nou introduse în România, pentru o societate bazată
pe cunoaştere şi egalitate de şanse, 14530252 lei (TC_32_2012_DAMK)
2.      e-Training for Wellness in SPA Services, 282179 lei (TC_33_2012_DAMK)

3.      D-ACTIVE (Disability and Active Citizenship), 1675800 lei (TC_34_2012_DAMK)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Cercetare clinică medicală din perspectiva asistenței medicale (TC_1_2012_DAMK)
2.      Sănătatea publică din perspectiva asistenței medicale (TC_2_2012_DAMK)
3.      Identificarea modalităţiilor de eficientizare a îngrijirilor pentru sănătate (TC_3_2012_DAMK)
4.      Gerontologie socială din perspectiva asistenței medicale (TC_4_2012_DAMK)
5.      Cercetări privind calitatea vieţii în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva asistenței

medicale (TC_5_2012_DAMK)
6.      Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului în diverse condiţii de solicitare din

perspectiva asistenței medicale (TC_6_2012_DAMK)
7.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva asistenței medicale (TC_7_2012_DAMK)

8.      Cercetarea în educaţie și consilierea carierei din perspectiva asistenței medicale
(TC_8_2012_DAMK)

9.      Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie
din perspectiva asistenței medicale (TC_9_2012_DAMK)

10.      Studii ale motricităţii umane (TC_10_2012_DAMK)
11.      Studii de kinantropologie (TC_11_2012_DAMK)
12.      Studii de kinetoterapie şi terapia durerii (TC_12_2012_DAMK)
13.      Studii APA (activităţi fizice adaptate) (TC_13_2012_DAMK)
14.      Cercetare clinică medicală din perspectiva kinetoterapiei (TC_14_2012_DAMK)
15.      Studii de gerontologie socială din perspectiva kinetoterapiei (TC_15_2012_DAMK)
16.      Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva kinetoterapiei

(TC_16_2012_DAMK)
17.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva kinetoterapiei (TC_17_2012_DAMK)
18.      Studii de traumatologie sportivă şi suportul biologic al performanţei sportive

(TC_18_2012_DAMK)
19.      Strategii de optimizare a curriculei în Kinetoterapiei (TC_19_2012_DAMK)
20.      Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi integrare a persoanelor cu dizabilităţi din

perspectiva kinetoterapiei (TC_20_2012_DAMK)
21.      Studii de terapie ocupaţională aplicată (TC_21_2012_DAMK)
22.      Cercetare clinică medicală din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_22_2012_DAMK)
23.      Sănătatea publică din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_23_2012_DAMK)
24.      Gerontologie socială din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_24_2012_DAMK)
25.      Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva terapiei

ocupaționale (TC_25_2012_DAMK)
26.      Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului în diverse condiţii de solicitare din

perspectiva terapiei ocupaționale (TC_26_2012_DAMK)
27.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva terapiei ocupaționale

(TC_27_2012_DAMK)
28.      Cercetarea în educaţie și consilierea carierei din perspectiva terapiei ocupaționale

(TC_28_2012_DAMK)
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1.      TEORO – Terapia ocupaţională şi Ingineria aplicată în echipamente pentru reabilitare şi
tehnologie asistivă – Specializări universitare europene, nou introduse în România, pentru o societate bazată
pe cunoaştere şi egalitate de şanse, 14530252 lei (TC_32_2012_DAMK)
2.      e-Training for Wellness in SPA Services, 282179 lei (TC_33_2012_DAMK)

3.      D-ACTIVE (Disability and Active Citizenship), 1675800 lei (TC_34_2012_DAMK)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
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6.      Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului în diverse condiţii de solicitare din

perspectiva asistenței medicale (TC_6_2012_DAMK)
7.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva asistenței medicale (TC_7_2012_DAMK)

8.      Cercetarea în educaţie și consilierea carierei din perspectiva asistenței medicale
(TC_8_2012_DAMK)

9.      Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie
din perspectiva asistenței medicale (TC_9_2012_DAMK)

10.      Studii ale motricităţii umane (TC_10_2012_DAMK)
11.      Studii de kinantropologie (TC_11_2012_DAMK)
12.      Studii de kinetoterapie şi terapia durerii (TC_12_2012_DAMK)
13.      Studii APA (activităţi fizice adaptate) (TC_13_2012_DAMK)
14.      Cercetare clinică medicală din perspectiva kinetoterapiei (TC_14_2012_DAMK)
15.      Studii de gerontologie socială din perspectiva kinetoterapiei (TC_15_2012_DAMK)
16.      Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva kinetoterapiei

(TC_16_2012_DAMK)
17.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva kinetoterapiei (TC_17_2012_DAMK)
18.      Studii de traumatologie sportivă şi suportul biologic al performanţei sportive

(TC_18_2012_DAMK)
19.      Strategii de optimizare a curriculei în Kinetoterapiei (TC_19_2012_DAMK)
20.      Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi integrare a persoanelor cu dizabilităţi din

perspectiva kinetoterapiei (TC_20_2012_DAMK)
21.      Studii de terapie ocupaţională aplicată (TC_21_2012_DAMK)
22.      Cercetare clinică medicală din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_22_2012_DAMK)
23.      Sănătatea publică din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_23_2012_DAMK)
24.      Gerontologie socială din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_24_2012_DAMK)
25.      Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva terapiei

ocupaționale (TC_25_2012_DAMK)
26.      Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului în diverse condiţii de solicitare din

perspectiva terapiei ocupaționale (TC_26_2012_DAMK)
27.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva terapiei ocupaționale

(TC_27_2012_DAMK)
28.      Cercetarea în educaţie și consilierea carierei din perspectiva terapiei ocupaționale

(TC_28_2012_DAMK)
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5.      Cercetări privind calitatea vieţii în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva asistenței

medicale (TC_5_2012_DAMK)
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24.      Gerontologie socială din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_24_2012_DAMK)
25.      Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva terapiei

ocupaționale (TC_25_2012_DAMK)
26.      Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului în diverse condiţii de solicitare din

perspectiva terapiei ocupaționale (TC_26_2012_DAMK)
27.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva terapiei ocupaționale

(TC_27_2012_DAMK)
28.      Cercetarea în educaţie și consilierea carierei din perspectiva terapiei ocupaționale
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29.      Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, resurse și vulnerabilități, pr evenție și terapie
din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_29_2012_DAMK)

30.      Strategii de optimizare a curriculei în Terapia ocupațională (TC_30_2012_DAMK)
31.      Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi integrare a persoanelor cu dizabilităţi din

perspectiva terapiei ocupaționale (TC_31_2012_DAMK)

2013
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      TEORO – Terapia ocupaţională şi Ingineria aplicată în echipamente pentru reabilitare şi
tehnologie asistivă – Specializări universitare europene, nou introduse în România, pentru o societate bazată
pe cunoaştere şi egalitate de şanse, 14530252 lei (TC_32_2013_DAMK)
2.      e-Training for Wellness in SPA Services, 282179 lei (TC_33_2013_DAMK)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Cercetare clinică medicală din perspectiva asistenței medicale (TC_1_2013_DAMK)
2.      Sănătatea publică din perspectiva asistenței medicale (TC_2_2013_DAMK)
3.      Identificarea modalităţiilor de eficientizarea îngrijirilor pentru sănătate (TC_3_2013_DAMK)
4.      Gerontologie socială din perspectiva asistenței medicale (TC_4_2013_DAMK)
5.      Cercetări privind calitatea vieţii în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva asistenței

medicale (TC_5_2013_DAMK)
6.      Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului în diverse condiţii de solicitare din

perspectiva asistenței medicale (TC_6_2013_DAMK)
7.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva asistenței medicale (TC_7_2013_DAMK)
8. Cercetarea în educaţie și consilierea carierei din perspectiva asistenței medicale

(TC_8_2013_DAMK)
9.      Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie

din perspectiva asistenței medicale (TC_9_2013_DAMK)
10.      Studii ale motricităţii umane (TC_10_2013_DAMK)

11.      Studii de kinantropologie (TC_11_2013_DAMK)
12.      Studii de kinetoterapie şi terapia durerii (TC_12_2013_DAMK)
13.      Studii APA (activităţi fizice adaptate) (TC_13_2013_DAMK)
14.      Cercetare clinică medicală din perspectiva kinetoterapiei (TC_14_2013_DAMK)
15.      Studii de gerontologie socială din perspectiva kinetoterapiei (TC_15_2013_DAMK)
16.      Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva kinetoterapiei

(TC_16_2013_DAMK)
17.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva kinetoterapiei (TC_17_2013_DAMK)
18.      Studii de traumatologie sportivă şi suportul biologic al performanţei sportive

(TC_18_2013_DAMK)
19.      Strategii de optimizare a curriculei în Kinetoterapiei (TC_19_2013_DAMK)
20.      Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi integrare a persoanelor cu dizabilităţi din

perspectiva kinetoterapiei (TC_20_2013_DAMK)
21.      Studii de terapie ocupaţională aplicată (TC_21_2013_DAMK)
22.      Cercetare clinică medicală din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_22_2013_DAMK)
23.      Sănătatea publică din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_23_2013_DAMK)
24.      Gerontologie socială din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_24_2013_DAMK)
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25.      Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva terapiei
ocupaționale (TC_25_2013_DAMK)

26.      Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului în diverse condiţii de solicitare din
perspectiva terapiei ocupaționale (TC_26_2013_DAMK)

27.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva terapiei ocupaționale
(TC_27_2013_DAMK)

28.      Cercetarea în educaţie și consilierea carierei din perspectiva terapiei ocupaționale
(TC_28_2013_DAMK)

29.      Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie
din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_29_2013_DAMK)

30.      Strategii de optimizare a curriculei în Terapia ocupațională (TC_30_2013_DAMK)
31.      Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi integrare a persoanelor cu dizabilităţi din

perspectiva terapiei ocupaționale (TC_31_2013_DAMK)

2014
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      NOVA CURRICULA - Adaptarea programelor de studii universitare la Cadrul Naţional al
Calificărilor din Învăţământul Superior , 2042337 lei (TC_32_2014_DAMK)

2.      Creșterea capacității de integrare pe piața muncii a studenților și absolvenților prin consiliere și
plasamente practice, 12413092 lei (TC_33_2014_DAMK)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Cercetare clinică medicală din perspectiva asistenței medicale (TC_1_2014_DAMK)
2.      Sănătatea publică din perspectiva asistenței medicale (TC_2_2014_DAMK)
3.      Identificarea modalităţiilor de eficientizare a îngrijirilor pentru sănătate (TC_3_2014_DAMK)
4.      Gerontologie socială din perspectiva asistenței medicale (TC_4_2014_DAMK)
5.      Cercetări privind calitatea vieţii în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva asistenței

medicale (TC_5_2014_DAMK)
6.      Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului în diverse condiţii de solicitare din

perspectiva asistenței medicale (TC_6_2014_DAMK)
7.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva asistenței medicale (TC_7_2014_DAMK)
8.      Cercetarea în educaţie și consilierea carierei din perspectiva asistenței medica le

(TC_8_2014_DAMK)
9.      Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie

din perspectiva asistenței medicale (TC_9_2014_DAMK)
10.      Studii ale motricităţii umane (TC_10_2014_DAMK)
11.      Studii de kinantropologie (TC_11_2014_DAMK)
12.      Studii de kinetoterapie şi terapia durerii (TC_12_2014_DAMK)
13.      Studii APA (activităţi fizice adaptate) (TC_13_2014_DAMK)
14.      Cercetare clinică medicală din perspectiva kinetoterapiei (TC_14_2014_DAMK)
15.      Studii de gerontologie socială din perspectiva kinetoterapiei (TC_15_2014_DAMK)
16.      Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva kinetoterapiei

(TC_16_2014_DAMK)
17.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva kinetoterapiei (TC_17_2014_DAMK)
18.      Studii de traumatologie sportivă şi suportul biologic al performanţei sportive

(TC_18_2014_DAMK)
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19.      Strategii de optimizare a curriculei în Kinetoterapiei (TC_19_2014_DAMK)
20.      Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi integrare a persoanelor cu dizabilităţi din

perspectiva kinetoterapiei (TC_20_2014_DAMK)
21.      Studii de terapie ocupaţională aplicată (TC_21_2014_DAMK)
22.      Cercetare clinică medicală din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_22_2014_DAMK)
23.      Sănătatea publică din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_23_2014_DAMK)
24.      Gerontologie socială din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_24_2014_DAMK)
25.      Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva terapiei
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26.      Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului în diverse condiţii de solicitare din
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29.      Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie
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31.      Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi integrare a persoanelor cu dizabilităţi din

perspectiva terapiei ocupaționale (TC_31_2014_DAMK)
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A.   Teme de cercetare finanţate

1.      NOVA CURRICULA - Adaptarea programelor de studii universitare la Cadrul Naţional al
Calificărilor din Învăţământul Superior , 2042337 lei (TC_32_2015_DAMK)

2.      Creșterea capacității de integrare pe piața muncii a studenților și absolvenților prin consiliere și
plasamente practice, 12413092 lei (TC_33_2015_DAMK)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Cercetare clinică medicală din perspectiva asistenței medicale (TC_1_2015_DAMK)
2.      Sănătatea publică din perspectiva asistenței medicale (TC_2_2015_DAMK)
3.      Identificarea modalităţiilor de eficientizare a îngrijirilor pentru sănătate (TC_3_2015_DAMK)
4.      Gerontologie socială din perspectiva asistenței medicale (TC_4_2015_DAMK)

5.      Cercetări privind calitatea vieţii în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva asistenței medicale
(TC_5_2015_DAMK)

6.      Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului în diverse condiţii de solicitare din
perspectiva asistenței medicale (TC_6_2015_DAMK)

7.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva asistenței medicale (TC_7_2015_DAMK)
8.      Cercetarea în educaţie și consilierea carierei din perspectiva asistenței medicale

(TC_8_2015_DAMK)
9.      Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie

din perspectiva asistenței medicale (TC_9_2015_DAMK)
10.      Studii ale motricităţii umane (TC_10_2015_DAMK)
11.      Studii de kinantropologie (TC_11_2015_DAMK)
12.      Studii de kinetoterapie şi terapia durerii (TC_12_2015_DAMK)
13.      Studii APA (activităţi fizice adaptate) (TC_13_2015_DAMK)
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14.      Cercetare clinică medicală din perspectiva kinetoterapiei (TC_14_2015_DAMK)
15.      Studii de gerontologie socială din perspectiva kinetoterapiei (TC_15_2015_DAMK)
16.      Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva kinetoterapiei

(TC_16_2015_DAMK)
17.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva kinetoterapiei (TC_17_2015_DAMK)
18.      Studii de traumatologie sportivă şi suportul biologic al performanţei sportive

(TC_18_2015_DAMK)
19.      Strategii de optimizare a curriculei în Kinetoterapiei (TC_19_2015_DAMK)
20.      Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi integrare a persoanelor cu dizabilităţi din

perspectiva kinetoterapiei (TC_20_2015_DAMK)
21.      Studii de terapie ocupaţională aplicată (TC_21_2015_DAMK)
22.      Cercetare clinică medicală din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_22_2015_DAMK)
23.      Sănătatea publică din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_23_2015_DAMK)
24.      Gerontologie socială din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_24_2015_DAMK)
25.      Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva terapiei

ocupaționale (TC_25_2015_DAMK)
26.      Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului în diverse condiţii de solicitare din

perspectiva terapiei ocupaționale (TC_26_2015_DAMK)
27.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva terapiei ocupaționale

(TC_27_2015_DAMK)
28.      Cercetarea în educaţie și consilierea carierei din perspectiva terapiei ocupaționale

(TC_28_2015_DAMK)
29.      Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie

din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_29_2015_DAMK)
30.      Strategii de optimizare a curriculei în Terapia ocupațională (TC_30_2015_DAMK)
31.      Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi integrare a persoanelor cu dizabilităţi din

perspectiva terapiei ocupaționale (TC_31_2015_DAMK)

2016
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Cercetare clinică medicală din perspectiva asistenței medicale (TC_1_2016_DAMK)
2.      Sănătatea publică din perspectiva asistenței medicale (TC_2_2016_DAMK)

3.      Identificarea modalităţiilor de eficientizare a îngrijirilor pentru sănătate (TC_3_2016_DAMK)
4.      Gerontologie socială din perspectiva asistenței medicale (TC_4_2016_DAMK)

5.      Cercetări privind calitatea vieţii în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva asistenței medicale
(TC_5_2016_DAMK)

6.      Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului în diverse condiţii de solicitare din
perspectiva asistenței medicale (TC_6_2016_DAMK)

7.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva asistenței medicale (TC_7_2016_DAMK)
8.      Cercetarea în educaţie și consilierea carierei din perspectiva asistenței medicale

(TC_8_2016_DAMK)
9.      Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie

din perspectiva asistenței medicale (TC_9_2016_DAMK)
10.      Studii ale motricităţii umane (TC_10_2016_DAMK)
11.      Studii de kinantropologie (TC_11_2016_DAMK)
12.      Studii de kinetoterapie şi terapia durerii (TC_12_2016_DAMK)
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13.      Studii APA (activităţi fizice adaptate) (TC_13_2016_DAMK)
14.      Cercetare clinică medicală din perspectiva kinetoterapiei (TC_14_2016_DAMK)
15.      Studii de gerontologie socială din perspectiva kinetoterapiei (TC_15_2016_DAMK)
16.      Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva kinetoterapiei

(TC_16_2016_DAMK)
17.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva kinetoterapiei (TC_17_2016_DAMK)
18.      Studii de traumatologie sportivă şi suportul biologic al performanţei sportive

(TC_18_2016_DAMK)
19.      Strategii de optimizare a curriculei în Kinetoterapiei (TC_19_2016_DAMK)
20.      Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi integrare a persoanelor cu dizabilităţi din

perspectiva kinetoterapiei (TC_20_2016_DAMK)
21.      Studii de terapie ocupaţională aplicată (TC_21_2016_DAMK)
22.      Cercetare clinică medicală din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_22_2016_DAMK)
23.      Sănătatea publică din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_23_2016_DAMK)
24.      Gerontologie socială din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_24_2016_DAMK)
25.      Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva terapiei

ocupaționale (TC_25_2016_DAMK)
26.      Cercetarea efectelor exerciţiilor fizice asupra organismului în diverse condiţii de solicitare din

perspectiva terapiei ocupaționale (TC_26_2016_DAMK)
27.      Cercetări de psiho-sociologie medicală din perspectiva terapiei ocupaționale

(TC_27_2016_DAMK)
28.      Cercetarea în educaţie și consilierea carierei din perspectiva terapiei ocupaționale

(TC_28_2016_DAMK)
29.      Sănătate și boală: modele explicativ-interpretative, resurse și vulnerabilități, prevenție și terapie

din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_29_2016_DAMK)
30.      Strategii de optimizare a curriculei în Terapia ocupațională (TC_30_2016_DAMK)
31.      Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi integrare a persoanelor cu dizabilităţi din

perspectiva terapiei ocupaționale (TC_31_2016_DAMK)

Departamentul de Matematică Informatică

Lista temelor de cercetare a departamentului de Matematică Informatică
pe anii calendaristici 2012 - 2016

2012
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      Industrial Deployment of Advanced System Engineering Methods for High Productivity and
Dependability, 247774 lei (TC_12_2012_DMI)

2.      Testarea si modelarea formala a aplicatiilor software bazate pe servicii, 482400 lei
(TC_13_2012_DMI)

3.      MuVet (Modelare mUltidimensionala VErificare şi Testare), 1372560 lei (TC_14_2012_DMI)
4.      Formarea cadrelor didactice universitare si a studentilor în domeniul utilizarii unor instrumente

moderne de predare-învăţare - evaluare pentru disciplinele matematice, în vederea creării de competente
performante si practice pentru piata muncii, 532500 lei (TC_15_2012_DMI)

5.      SenDiS: “Conceptia, proiectarea si implementarea unui sistem general de dezambiguizare cu
aplicaţie pentru limba romana si engleza, 150000 lei (TC_16_2012_DMI)
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13.      Studii APA (activităţi fizice adaptate) (TC_13_2016_DAMK)
14.      Cercetare clinică medicală din perspectiva kinetoterapiei (TC_14_2016_DAMK)
15.      Studii de gerontologie socială din perspectiva kinetoterapiei (TC_15_2016_DAMK)
16.      Cercetări privind calitatea vieții în diverse grupuri de beneficiari din perspectiva kinetoterapiei

(TC_16_2016_DAMK)
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18.      Studii de traumatologie sportivă şi suportul biologic al performanţei sportive
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20.      Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi integrare a persoanelor cu dizabilităţi din
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21.      Studii de terapie ocupaţională aplicată (TC_21_2016_DAMK)
22.      Cercetare clinică medicală din perspectiva terapiei ocupaționale (TC_22_2016_DAMK)
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6.      Macro coeficienti de ordin superior în omogenizare si analiza numerica a organismelor acvatice in
lichide vascoase, 750 lei (TC_17_2012_DMI)

7.      Critical point theory and degree theory for relativistic Laplacians, 750000 lei (TC_18_2012_DMI)
8.      Tehnici pentru managementul conţinutului digital, 400000 lei (TC_19_2012_DMI)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Aplicații WEB și E-learning (TC_1_2012_DMI)
2.      Modele de calcul şi metodologii de programare (TC_2_2012_DMI)
3.      Teoria informației și sisteme avansate de baze de date  (TC_3_2012_DMI)
4.      Inteligenţă artificială și modele matematice cu aplicații în informatică (TC_4_2012_DMI)
5.      Recunoașterea formelor și rețele neuronale (TC_5_2012_DMI)
6.      Verificarea și testarea sistemelor de programe, specificarea şi proiectarea sistemelor software

complexe  (TC_6_2012_DMI)
7.      Algebră și geometrie computaţională, calcul numeric, optimizări, teoria codurilor și criptografie

(TC_7_2012_DMI)
8.      Metode numerice în mecanica fluidelor şi solidelor, sisteme dinamice, teoria bifurcaţiei, ecuații

diferențiale (TC_8_2012_DMI)
9.      Mecanica mediilor continue, calcul optimal, metode numerice pentru ecuaţii cu derivate parţiale,

teoria omogenizării (TC_9_2012_DMI)
10.      Teoria potenţialului, procese stocastice, analiză neliniară şi operatori (TC_10_2012_DMI)
11.      Teoria geometrică a funcțiilor univalente (TC_11_2012_DMI)

2013
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      MuVet (Modelare mUltidimensionala VErificare şi Testare), 1372560 lei (TC_12_2013_DMI)
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4.      Critical point theory and degree theory for relativistic Laplacians, 750000 lei (TC_15_2013_DMI)
5.      Tehnici pentru managementul conţinutului digital, 400000 lei (TC_16_2013_DMI)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Aplicații WEB și E-learning (TC_1_2013_DMI)
2.      Modele de calcul şi metodologii de programare (TC_2_2013_DMI)
3.      Teoria informației și sisteme avansate de baze de date  (TC_3_2013_DMI)
4.      Inteligenţă artificială și modele matematice cu aplicații în informatică (TC_4_2013_DMI)
5.      Recunoașterea formelor și rețele neuronale (TC_5_2013_DMI)
6.      Verificarea și testarea sistemelor de programe, specificarea şi proiectarea sistemelor software

complexe  (TC_6_2013_DMI)
7.      Algebră și geometrie computaţională, calcul numeric, optimizări, teoria codurilor și cript ografie

(TC_7_2013_DMI)
8.      Metode numerice în mecanica fluidelor şi solidelor, sisteme dinamice, teoria bifurcaţiei, ecuații

diferențiale (TC_8_2013_DMI)
9.      Mecanica mediilor continue, calcul optimal, metode numerice pentru ecuaţii cu derivate parţiale,

teoria omogenizării (TC_9_2013_DMI)
10.      Teoria potenţialului, procese stocastice, analiză neliniară şi operatori (TC_10_2013_DMI)
11.      Teoria geometrică a funcțiilor univalente (TC_11_2013_DMI)
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2014
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      MuVet (Modelare mUltidimensionala VErificare şi Testare), 1372560 lei (TC_12_2014_DMI)
2.      Macro coeficienti de ordin superior în omogenizare si analiza numerica a organismelor acvatice in

lichide vascoase, 750 lei (TC_13_2014_DMI)
3.      Critical point theory and degree theory for relativistic Laplacians, 750000 lei (TC_15_2014_DMI)
4.      Tehnici pentru managementul conţinutului digital, 400000 lei (TC_16_2014_DMI)
5.      Adaptarea programelor de studii universitare la Cadrul National alCalificărilor din Invățământul

Superior în vederea îmbunătățirii ofertei educaționale, crearea și implementarea unor instrumente
informatice specifice care să asigure extinderea oportunităț, 358599 lei (TC_17_2014_DMI)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Aplicații WEB și E-learning (TC_1_2014_DMI)
2.      Modele de calcul şi metodologii de programare (TC_2_2014_DMI)
3.      Teoria informației și sisteme avansate de baze de date  (TC_3_2014_DMI)
4.      Inteligenţă artificială și modele matematice cu aplicații în informatică (TC_4_2014_DMI)
5.      Recunoașterea formelor și rețele neuronale (TC_5_2014_DMI)
6. Verificarea și testarea sistemelor de programe, specificarea şi proiectarea sistemelor software

complexe  (TC_6_2014_DMI)
7.      Algebră și geometrie computaţională, calcul numeric, optimizări, teoria codurilor și criptografie

(TC_7_2014_DMI)
8.      Metode numerice în mecanica fluidelor şi solidelor, sisteme dinamice, teoria bifurcaţiei, ecuații

diferențiale (TC_8_2014_DMI)
9.      Mecanica mediilor continue, calcul optimal, metode numerice pentru ecuaţii cu derivate parţiale,

teoria omogenizării (TC_9_2014_DMI)
10.      Teoria potenţialului, procese stocastice, analiză neliniară şi operatori (TC_10_2014_DMI)
11.      Teoria geometrică a funcțiilor univalente (TC_11_2014_DMI)

2015
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      Adaptarea programelor de studii universitare la Cadrul National alCalificărilor din Invățământul
Superior în vederea îmbunătățirii ofertei educaționale, crearea și implementarea unor instrumente
informatice specifice care să asigure extinderea oportunităț, 1028501 lei (TC_13_2015_DMI)
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Aplicații WEB și E-learning (TC_1_2015_DMI)
2.      Modele de calcul şi metodologii de programare (TC_2_2015_DMI)
3. Teoria informației și sisteme avansate de baze de date  (TC_3_2015_DMI)
4.      Inteligenţă artificială și modele matematice cu aplicații în informatică (TC_4_2015_DMI)
5.      Recunoașterea formelor și rețele neuronale (TC_5_2015_DMI)
6.      Verificarea și testarea sistemelor de programe, specificarea şi proiectarea sistemelor software

complexe  (TC_6_2015_DMI)
7.      Algebră și geometrie computaţională, calcul numeric, optimizări, teoria codurilor și criptografie

(TC_7_2015_DMI)
8.      Metode numerice în mecanica fluidelor şi solidelor, sisteme dinamice, teoria bifurcaţiei, ecuații

diferențiale (TC_8_2015_DMI)
9.      Mecanica mediilor continue, calcul optimal, metode numerice pentru ecuaţii cu derivate parţiale,

teoria omogenizării (TC_9_2015_DMI)
10.      Teoria potenţialului, procese stocastice, analiză neliniară şi operatori (TC_10_2015_DMI)
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4.      Tehnici pentru managementul conţinutului digital, 400000 lei (TC_16_2014_DMI)
5.      Adaptarea programelor de studii universitare la Cadrul National alCalificărilor din Invățământul

Superior în vederea îmbunătățirii ofertei educaționale, crearea și implementarea unor instrumente
informatice specifice care să asigure extinderea oportunităț, 358599 lei (TC_17_2014_DMI)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Aplicații WEB și E-learning (TC_1_2014_DMI)
2.      Modele de calcul şi metodologii de programare (TC_2_2014_DMI)
3.      Teoria informației și sisteme avansate de baze de date  (TC_3_2014_DMI)
4.      Inteligenţă artificială și modele matematice cu aplicații în informatică (TC_4_2014_DMI)
5.      Recunoașterea formelor și rețele neuronale (TC_5_2014_DMI)
6. Verificarea și testarea sistemelor de programe, specificarea şi proiectarea sistemelor software

complexe  (TC_6_2014_DMI)
7.      Algebră și geometrie computaţională, calcul numeric, optimizări, teoria codurilor și criptografie

(TC_7_2014_DMI)
8.      Metode numerice în mecanica fluidelor şi solidelor, sisteme dinamice, teoria bifurcaţiei, ecuații

diferențiale (TC_8_2014_DMI)
9.      Mecanica mediilor continue, calcul optimal, metode numerice pentru ecuaţii cu derivate parţiale,

teoria omogenizării (TC_9_2014_DMI)
10.      Teoria potenţialului, procese stocastice, analiză neliniară şi operatori (TC_10_2014_DMI)
11.      Teoria geometrică a funcțiilor univalente (TC_11_2014_DMI)

2015
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      Adaptarea programelor de studii universitare la Cadrul National alCalificărilor din Invățământul
Superior în vederea îmbunătățirii ofertei educaționale, crearea și implementarea unor instrumente
informatice specifice care să asigure extinderea oportunităț, 1028501 lei (TC_13_2015_DMI)
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Aplicații WEB și E-learning (TC_1_2015_DMI)
2.      Modele de calcul şi metodologii de programare (TC_2_2015_DMI)
3. Teoria informației și sisteme avansate de baze de date  (TC_3_2015_DMI)
4.      Inteligenţă artificială și modele matematice cu aplicații în informatică (TC_4_2015_DMI)
5.      Recunoașterea formelor și rețele neuronale (TC_5_2015_DMI)
6.      Verificarea și testarea sistemelor de programe, specificarea şi proiectarea sistemelor software

complexe  (TC_6_2015_DMI)
7.      Algebră și geometrie computaţională, calcul numeric, optimizări, teoria codurilor și criptografie

(TC_7_2015_DMI)
8.      Metode numerice în mecanica fluidelor şi solidelor, sisteme dinamice, teoria bifurcaţiei, ecuații

diferențiale (TC_8_2015_DMI)
9.      Mecanica mediilor continue, calcul optimal, metode numerice pentru ecuaţii cu derivate parţiale,

teoria omogenizării (TC_9_2015_DMI)
10.      Teoria potenţialului, procese stocastice, analiză neliniară şi operatori (TC_10_2015_DMI)
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2014
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      MuVet (Modelare mUltidimensionala VErificare şi Testare), 1372560 lei (TC_12_2014_DMI)
2.      Macro coeficienti de ordin superior în omogenizare si analiza numerica a organismelor acvatice in

lichide vascoase, 750 lei (TC_13_2014_DMI)
3.      Critical point theory and degree theory for relativistic Laplacians, 750000 lei (TC_15_2014_DMI)
4.      Tehnici pentru managementul conţinutului digital, 400000 lei (TC_16_2014_DMI)
5.      Adaptarea programelor de studii universitare la Cadrul National alCalificărilor din Invățământul

Superior în vederea îmbunătățirii ofertei educaționale, crearea și implementarea unor instrumente
informatice specifice care să asigure extinderea oportunităț, 358599 lei (TC_17_2014_DMI)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Aplicații WEB și E-learning (TC_1_2014_DMI)
2.      Modele de calcul şi metodologii de programare (TC_2_2014_DMI)
3.      Teoria informației și sisteme avansate de baze de date  (TC_3_2014_DMI)
4.      Inteligenţă artificială și modele matematice cu aplicații în informatică (TC_4_2014_DMI)
5.      Recunoașterea formelor și rețele neuronale (TC_5_2014_DMI)
6. Verificarea și testarea sistemelor de programe, specificarea şi proiectarea sistemelor software

complexe  (TC_6_2014_DMI)
7.      Algebră și geometrie computaţională, calcul numeric, optimizări, teoria codurilor și criptografie

(TC_7_2014_DMI)
8.      Metode numerice în mecanica fluidelor şi solidelor, sisteme dinamice, teoria bifurcaţiei, ecuații

diferențiale (TC_8_2014_DMI)
9.      Mecanica mediilor continue, calcul optimal, metode numerice pentru ecuaţii cu derivate parţiale,

teoria omogenizării (TC_9_2014_DMI)
10.      Teoria potenţialului, procese stocastice, analiză neliniară şi operatori (TC_10_2014_DMI)
11.      Teoria geometrică a funcțiilor univalente (TC_11_2014_DMI)

2015
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      Adaptarea programelor de studii universitare la Cadrul National alCalificărilor din Invățământul
Superior în vederea îmbunătățirii ofertei educaționale, crearea și implementarea unor instrumente
informatice specifice care să asigure extinderea oportunităț, 1028501 lei (TC_13_2015_DMI)
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Aplicații WEB și E-learning (TC_1_2015_DMI)
2.      Modele de calcul şi metodologii de programare (TC_2_2015_DMI)
3. Teoria informației și sisteme avansate de baze de date  (TC_3_2015_DMI)
4.      Inteligenţă artificială și modele matematice cu aplicații în informatică (TC_4_2015_DMI)
5.      Recunoașterea formelor și rețele neuronale (TC_5_2015_DMI)
6.      Verificarea și testarea sistemelor de programe, specificarea şi proiectarea sistemelor software

complexe  (TC_6_2015_DMI)
7.      Algebră și geometrie computaţională, calcul numeric, optimizări, teoria codurilor și criptografie

(TC_7_2015_DMI)
8.      Metode numerice în mecanica fluidelor şi solidelor, sisteme dinamice, teoria bifurcaţiei, ecuații

diferențiale (TC_8_2015_DMI)
9.      Mecanica mediilor continue, calcul optimal, metode numerice pentru ecuaţii cu derivate parţiale,

teoria omogenizării (TC_9_2015_DMI)
10.      Teoria potenţialului, procese stocastice, analiză neliniară şi operatori (TC_10_2015_DMI)
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11.      Teoria geometrică a funcțiilor univalente (TC_11_2015_DMI)

2016
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Teoria geometrică a funcțiilor univalente (TC_11_2016_DMI)
2.      Mecanica mediilor continue, calcul optimal, metode numerice pentru ecuaţii cu derivate parţiale,

teoria omogenizării (TC_9_2016_DMI)
3.      Algebră și geometrie computaţională, calcul numeric, optimizări, teoria codurilor și criptografie

(TC_7_2016_DMI)
4.      Aplicații WEB și E-learning (TC_1_2016_DMI)
5.      Modele de calcul şi metodologii de programare (TC_2_2016_DMI)
6.      Teoria informației și sisteme avansate de baze de date  (TC_3_2016_DMI)
7.      Inteligenţă artificială și modele matematice cu aplicații în informatică (TC_4_2016_DMI)
8.      Recunoașterea formelor și rețele neuronale (TC_5_2016_DMI)
9.      Verificarea și testarea sistemelor de programe, specificarea şi proiectarea sistemelor software

complexe  (TC_6_2016_DMI)
10.      Metode numerice în mecanica fluidelor şi solidelor, sisteme dinamice, teoria bifurcaţiei, ecuații

diferențiale (TC_8_2016_DMI)
11.      Teoria potenţialului, procese stocastice, analiză neliniară şi operatori (TC_10_2016_DMI)

Facultatea de Mecanica si Tehnologie
Departamentul Autovehicule și Transporturi

Lista temelor de cercetare a departamentului Autovehicule si Transporturi
pe anii calendaristici 2012 - 2016

2012
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1. Dinamica automobilului (TC_1_2012_DAT)

2.      Mobilitate electrică și hibridă pentru reducerea emisiilor poluante și a consumului de carburant
(TC_2_2012_DAT)

3.      Ameliorarea performanțelor energetice și ecologice ale motoarelor termice de autovehicule
(TC_3_2012_DAT)

4.      Organizarea transporturilor pentru o mobilitate durabilă (TC_4_2012_DAT)
5.      Siguranța circulației, siguranța activă și siguranța pasivă (TC_5_2012_DAT)
6.      Modelare si simulare în transporturi (TC_6_2012_DAT)
7.      Confortul vibro-acustic și confortul termic la automobile (TC_7_2012_DAT)

8.      Dinamica sistemelor multicorp cu aplicații în ingineria autovehiculelor (TC_8_2012_DAT)
9.      Modelare si simulare. Analiză structurală (TC_9_2012_DAT)

10.      Materiale și tehnologii de fabricare în industria autovehiculelor (TC_10_2012_DAT)
11.      Mecanică aplicată, tribologie şi multibody system (TC_11_2012_DAT)

2013
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Dinamica automobilului (TC_1_2013_DAT)
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11.      Teoria geometrică a funcțiilor univalente (TC_11_2015_DMI)

2016
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Teoria geometrică a funcțiilor univalente (TC_11_2016_DMI)
2.      Mecanica mediilor continue, calcul optimal, metode numerice pentru ecuaţii cu derivate parţiale,

teoria omogenizării (TC_9_2016_DMI)
3.      Algebră și geometrie computaţională, calcul numeric, optimizări, teoria codurilor și criptografie

(TC_7_2016_DMI)
4.      Aplicații WEB și E-learning (TC_1_2016_DMI)
5.      Modele de calcul şi metodologii de programare (TC_2_2016_DMI)
6.      Teoria informației și sisteme avansate de baze de date  (TC_3_2016_DMI)
7.      Inteligenţă artificială și modele matematice cu aplicații în informatică (TC_4_2016_DMI)
8.      Recunoașterea formelor și rețele neuronale (TC_5_2016_DMI)
9.      Verificarea și testarea sistemelor de programe, specificarea şi proiectarea sistemelor software

complexe  (TC_6_2016_DMI)
10.      Metode numerice în mecanica fluidelor şi solidelor, sisteme dinamice, teoria bifurcaţiei, ecuații

diferențiale (TC_8_2016_DMI)
11.      Teoria potenţialului, procese stocastice, analiză neliniară şi operatori (TC_10_2016_DMI)

Facultatea de Mecanica si Tehnologie
Departamentul Autovehicule și Transporturi

Lista temelor de cercetare a departamentului Autovehicule si Transporturi
pe anii calendaristici 2012 - 2016

2012
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1. Dinamica automobilului (TC_1_2012_DAT)

2.      Mobilitate electrică și hibridă pentru reducerea emisiilor poluante și a consumului de carburant
(TC_2_2012_DAT)

3.      Ameliorarea performanțelor energetice și ecologice ale motoarelor termice de autovehicule
(TC_3_2012_DAT)

4.      Organizarea transporturilor pentru o mobilitate durabilă (TC_4_2012_DAT)
5.      Siguranța circulației, siguranța activă și siguranța pasivă (TC_5_2012_DAT)
6.      Modelare si simulare în transporturi (TC_6_2012_DAT)
7.      Confortul vibro-acustic și confortul termic la automobile (TC_7_2012_DAT)

8.      Dinamica sistemelor multicorp cu aplicații în ingineria autovehiculelor (TC_8_2012_DAT)
9.      Modelare si simulare. Analiză structurală (TC_9_2012_DAT)

10.      Materiale și tehnologii de fabricare în industria autovehiculelor (TC_10_2012_DAT)
11.      Mecanică aplicată, tribologie şi multibody system (TC_11_2012_DAT)

2013
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Dinamica automobilului (TC_1_2013_DAT)

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

17 / 46

11.      Teoria geometrică a funcțiilor univalente (TC_11_2015_DMI)

2016
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Teoria geometrică a funcțiilor univalente (TC_11_2016_DMI)
2.      Mecanica mediilor continue, calcul optimal, metode numerice pentru ecuaţii cu derivate parţiale,

teoria omogenizării (TC_9_2016_DMI)
3.      Algebră și geometrie computaţională, calcul numeric, optimizări, teoria codurilor și criptografie

(TC_7_2016_DMI)
4.      Aplicații WEB și E-learning (TC_1_2016_DMI)
5.      Modele de calcul şi metodologii de programare (TC_2_2016_DMI)
6.      Teoria informației și sisteme avansate de baze de date  (TC_3_2016_DMI)
7.      Inteligenţă artificială și modele matematice cu aplicații în informatică (TC_4_2016_DMI)
8.      Recunoașterea formelor și rețele neuronale (TC_5_2016_DMI)
9.      Verificarea și testarea sistemelor de programe, specificarea şi proiectarea sistemelor software

complexe  (TC_6_2016_DMI)
10.      Metode numerice în mecanica fluidelor şi solidelor, sisteme dinamice, teoria bifurcaţiei, ecuații

diferențiale (TC_8_2016_DMI)
11.      Teoria potenţialului, procese stocastice, analiză neliniară şi operatori (TC_10_2016_DMI)

Facultatea de Mecanica si Tehnologie
Departamentul Autovehicule și Transporturi

Lista temelor de cercetare a departamentului Autovehicule si Transporturi
pe anii calendaristici 2012 - 2016

2012
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1. Dinamica automobilului (TC_1_2012_DAT)

2.      Mobilitate electrică și hibridă pentru reducerea emisiilor poluante și a consumului de carburant
(TC_2_2012_DAT)

3.      Ameliorarea performanțelor energetice și ecologice ale motoarelor termice de autovehicule
(TC_3_2012_DAT)

4.      Organizarea transporturilor pentru o mobilitate durabilă (TC_4_2012_DAT)
5.      Siguranța circulației, siguranța activă și siguranța pasivă (TC_5_2012_DAT)
6.      Modelare si simulare în transporturi (TC_6_2012_DAT)
7.      Confortul vibro-acustic și confortul termic la automobile (TC_7_2012_DAT)

8.      Dinamica sistemelor multicorp cu aplicații în ingineria autovehiculelor (TC_8_2012_DAT)
9.      Modelare si simulare. Analiză structurală (TC_9_2012_DAT)

10.      Materiale și tehnologii de fabricare în industria autovehiculelor (TC_10_2012_DAT)
11.      Mecanică aplicată, tribologie şi multibody system (TC_11_2012_DAT)

2013
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Dinamica automobilului (TC_1_2013_DAT)
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2.      Mobilitate electrică și hibridă pentru reducerea emisiilor poluante și a consumului de carburant
(TC_2_2013_DAT)

3.      Ameliorarea performanțelor energetice și ecologice ale motoarelor termice de autovehicule
(TC_3_2013_DAT)

4.      Organizarea transporturilor pentru o mobilitate durabilă (TC_4_2013_DAT)
5.      Siguranța circulației, siguranța activă și siguranța pasivă (TC_5_2013_DAT)
6.      Modelare si simulare în transporturi (TC_6_2013_DAT)
7.      Confortul vibro-acustic și confortul termic la automobile (TC_7_2013_DAT)

8.      Dinamica sistemelor multicorp cu aplicații în ingineria autovehiculelor (TC_8_2013_DAT)
9.      Modelare si simulare. Analiză structurală (TC_9_2013_DAT)

10.      Materiale și tehnologii de fabricare în industria autovehiculelor (TC_10_2013_DAT)
11.      Mecanică aplicată, tribologie şi multibody system (TC_11_2013_DAT)

2014
A.   Teme de cercetare finanţate

1. INSIDE - Strategii inovative de concepție a sistemelor HVAC pentru o calitate ambientală
superioară în autovehicule, 29646 lei (TC_11_2014_DAT)

2.      Cercetarea și dezvoltarea de sisteme electrice, electronice, termice, și tehnologii inovative pentru
alternative de mobilitate durabilă, pentru creșterea eficienței energetice a vehiculelor, în scopul reducerii
emisiilor poluante și îmbunătățirii confortu, 168582 lei (TC_12_2014_DAT)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Dinamica automobilului (TC_1_2014_DAT)

2.      Mobilitate electrică și hibridă pentru reducerea emisiilor poluante și a consumului de carburant
(TC_2_2014_DAT)

3.      Ameliorarea performanțelor energetice și ecologice ale motoarelor termice de autovehicule
(TC_3_2014_DAT)

4.      Organizarea transporturilor pentru o mobilitate durabilă (TC_4_2014_DAT)
5.      Siguranța circulației, siguranța activă și siguranța pasivă (TC_5_2014_DAT)
6.      Modelare si simulare în transporturi (TC_6_2014_DAT)
7.      Confortul vibro-acustic și confortul termic la automobile (TC_7_2014_DAT)

8.      Dinamica sistemelor multicorp cu aplicații în ingineria autovehiculelor (TC_8_2014_DAT)
9.      Modelare si simulare. Analiză structurală (TC_9_2014_DAT)

10.      Materiale și tehnologii de fabricare în industria autovehiculelor (TC_10_2014_DAT)
11.      Mecanică aplicată, tribologie şi multibody system (TC_13_2014_DAT)

2015
A.   Teme de cercetare finanţate

1. INSIDE - Strategii inovative de concepție a sistemelor HVAC pentru o calitate ambientală
superioară în autovehicule, 87859 lei (TC_11_2015_DAT)

2.      Cercetarea și dezvoltarea de sisteme electrice, electronice, termice, și tehnologii inovative pentru
alternative de mobilitate durabilă, pentru creșterea eficienței energetice a vehiculelor, în scopul reducerii
emisiilor poluante și îmbunătățirii confortu, 433176 lei (TC_12_2015_DAT)
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2.      Mobilitate electrică și hibridă pentru reducerea emisiilor poluante și a consumului de carburant
(TC_2_2013_DAT)

3.      Ameliorarea performanțelor energetice și ecologice ale motoarelor termice de autovehicule
(TC_3_2013_DAT)

4.      Organizarea transporturilor pentru o mobilitate durabilă (TC_4_2013_DAT)
5.      Siguranța circulației, siguranța activă și siguranța pasivă (TC_5_2013_DAT)
6.      Modelare si simulare în transporturi (TC_6_2013_DAT)
7.      Confortul vibro-acustic și confortul termic la automobile (TC_7_2013_DAT)

8.      Dinamica sistemelor multicorp cu aplicații în ingineria autovehiculelor (TC_8_2013_DAT)
9.      Modelare si simulare. Analiză structurală (TC_9_2013_DAT)

10.      Materiale și tehnologii de fabricare în industria autovehiculelor (TC_10_2013_DAT)
11.      Mecanică aplicată, tribologie şi multibody system (TC_11_2013_DAT)

2014
A.   Teme de cercetare finanţate

1. INSIDE - Strategii inovative de concepție a sistemelor HVAC pentru o calitate ambientală
superioară în autovehicule, 29646 lei (TC_11_2014_DAT)

2.      Cercetarea și dezvoltarea de sisteme electrice, electronice, termice, și tehnologii inovative pentru
alternative de mobilitate durabilă, pentru creșterea eficienței energetice a vehiculelor, în scopul reducerii
emisiilor poluante și îmbunătățirii confortu, 168582 lei (TC_12_2014_DAT)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Dinamica automobilului (TC_1_2014_DAT)

2.      Mobilitate electrică și hibridă pentru reducerea emisiilor poluante și a consumului de carburant
(TC_2_2014_DAT)

3.      Ameliorarea performanțelor energetice și ecologice ale motoarelor termice de autovehicule
(TC_3_2014_DAT)

4.      Organizarea transporturilor pentru o mobilitate durabilă (TC_4_2014_DAT)
5.      Siguranța circulației, siguranța activă și siguranța pasivă (TC_5_2014_DAT)
6.      Modelare si simulare în transporturi (TC_6_2014_DAT)
7.      Confortul vibro-acustic și confortul termic la automobile (TC_7_2014_DAT)

8.      Dinamica sistemelor multicorp cu aplicații în ingineria autovehiculelor (TC_8_2014_DAT)
9.      Modelare si simulare. Analiză structurală (TC_9_2014_DAT)

10.      Materiale și tehnologii de fabricare în industria autovehiculelor (TC_10_2014_DAT)
11.      Mecanică aplicată, tribologie şi multibody system (TC_13_2014_DAT)

2015
A.   Teme de cercetare finanţate

1. INSIDE - Strategii inovative de concepție a sistemelor HVAC pentru o calitate ambientală
superioară în autovehicule, 87859 lei (TC_11_2015_DAT)

2.      Cercetarea și dezvoltarea de sisteme electrice, electronice, termice, și tehnologii inovative pentru
alternative de mobilitate durabilă, pentru creșterea eficienței energetice a vehiculelor, în scopul reducerii
emisiilor poluante și îmbunătățirii c onfortu, 433176 lei (TC_12_2015_DAT)
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2.      Mobilitate electrică și hibridă pentru reducerea emisiilor poluante și a consumului de carburant
(TC_2_2013_DAT)

3.      Ameliorarea performanțelor energetice și ecologice ale motoarelor termice de autovehicule
(TC_3_2013_DAT)

4.      Organizarea transporturilor pentru o mobilitate durabilă (TC_4_2013_DAT)
5.      Siguranța circulației, siguranța activă și siguranța pasivă (TC_5_2013_DAT)
6.      Modelare si simulare în transporturi (TC_6_2013_DAT)
7.      Confortul vibro-acustic și confortul termic la automobile (TC_7_2013_DAT)

8.      Dinamica sistemelor multicorp cu aplicații în ingineria autovehiculelor (TC_8_2013_DAT)
9.      Modelare si simulare. Analiză structurală (TC_9_2013_DAT)

10.      Materiale și tehnologii de fabricare în industria autovehiculelor (TC_10_2013_DAT)
11.      Mecanică aplicată, tribologie şi multibody system (TC_11_2013_DAT)

2014
A.   Teme de cercetare finanţate

1. INSIDE - Strategii inovative de concepție a sistemelor HVAC pentru o calitate ambientală
superioară în autovehicule, 29646 lei (TC_11_2014_DAT)

2.      Cercetarea și dezvoltarea de sisteme electrice, electronice, termice, și tehnologii inovative pentru
alternative de mobilitate durabilă, pentru creșterea eficienței energetice a vehiculelor, în scopul reducerii
emisiilor poluante și îmbunătățirii confortu, 168582 lei (TC_12_2014_DAT)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Dinamica automobilului (TC_1_2014_DAT)

2.      Mobilitate electrică și hibridă pentru reducerea emisiilor poluante și a consumului de carburant
(TC_2_2014_DAT)

3.      Ameliorarea performanțelor energetice și ecologice ale motoarelor termice de autovehicule
(TC_3_2014_DAT)

4.      Organizarea transporturilor pentru o mobilitate durabilă (TC_4_2014_DAT)
5.      Siguranța circulației, siguranța activă și siguranța pasivă (TC_5_2014_DAT)
6.      Modelare si simulare în transporturi (TC_6_2014_DAT)
7.      Confortul vibro-acustic și confortul termic la automobile (TC_7_2014_DAT)

8.      Dinamica sistemelor multicorp cu aplicații în ingineria autovehiculelor (TC_8_2014_DAT)
9.      Modelare si simulare. Analiză structurală (TC_9_2014_DAT)

10.      Materiale și tehnologii de fabricare în industria autovehiculelor (TC_10_2014_DAT)
11.      Mecanică aplicată, tribologie şi multibody system (TC_13_2014_DAT)
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A.   Teme de cercetare finanţate

1. INSIDE - Strategii inovative de concepție a sistemelor HVAC pentru o calitate ambientală
superioară în autovehicule, 87859 lei (TC_11_2015_DAT)

2.      Cercetarea și dezvoltarea de sisteme electrice, electronice, termice, și tehnologii inovative pentru
alternative de mobilitate durabilă, pentru creșterea eficienței energetice a vehiculelor, în scopul reducerii
emisiilor poluante și îmbunătățirii c onfortu, 433176 lei (TC_12_2015_DAT)
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3.      Studiu privind transportul şi mobilitatea în cadrul Regiunii Sud-Vest Oltenia, 120766 lei
(TC_13_2015_DAT)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Dinamica automobilului (TC_1_2015_DAT)

2.      Mobilitate electrică și hibridă pentru reducerea emisiilor poluante și a consumului de carburant
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10.      Materiale și tehnologii de fabricare în industria autovehiculelor (TC_10_2015_DAT)
11.      Mecanică aplicată, tribologie şi multibody system (TC_14_2015_DAT)

2016
A.   Teme de cercetare finanţate

1. INSIDE - Strategii inovative de concepție a sistemelor HVAC pentru o calitate ambientală
superioară în autovehicule, 69140 lei (TC_11_2016_DAT)

2.      Punerea la punct a testelor de tip RDE cu echipamente PEMS, 5962 lei (TC_12_2016_DAT)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Dinamica automobilului (TC_1_2016_DAT)

2.      Mobilitate electrică și hibridă pentru reducerea emisiilor poluante și a consumului de carburant
(TC_2_2016_DAT)

3.      Ameliorarea performanțelor energetice și ecologice ale motoarelor termice de autovehicule
(TC_3_2016_DAT)

4.      Organizarea transporturilor pentru o mobilitate durabilă (TC_4_2016_DAT)
5.      Siguranța circulației, siguranța activă și siguranța pasivă (TC_5_2016_DAT)
6.      Modelare si simulare în transporturi (TC_6_2016_DAT)
7.      Confortul vibro-acustic și confortul termic la automobile (TC_7_2016_DAT)

8.      Dinamica sistemelor multicorp cu aplicații în ingineria autovehiculelor (TC_8_2016_DAT)
9.      Modelare si simulare. Analiză structurală (TC_9_2016_DAT)

10.      Materiale și tehnologii de fabricare în industria autovehiculelor (TC_10_2016_DAT)
11.      Pedagogia predarii stiintelor ingineresti (TC_13_2016_DAT)

12.      Mecanică aplicată, tribologie şi multibody system (TC_14_2016_DAT)
Departamentul de Fabricație și Management Industrial

Lista temelor de cercetare a departamentului de Fabricație si Management
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2012
A.   Teme de cercetare finanțate

1.      Cercetări privind aplicarea metodelor multicorp la analiza dinamică a sistemelor mecanice cu
jocuri in cuplele cinematice în vederea îmbunatăţirii regimului de funcţionare, 49908 lei
(TC_1_2012_DFMI)

2.      Contribuţii in domeniul tratamentelor de oxidare in plasma electrolitica cu aplicaţii in obţinerea de
materiale biocompatibile, 46144 lei (TC_2_2012_DFMI)

3.      Solar Facilities for European Research Area (SFERA), 50060 lei (TC_3_2012_DFMI)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Tehnologia materialelor noi, Coroziune, Tribocoroziune.  (TC_4_2012_DFMI)
2.      Mecanică aplicată. (TC_5_2012_DFMI)
3.      Proiectarea produselor. (TC_6_2012_DFMI)
4.      Tehnologii de prelucrare prin deformare. (TC_7_2012_DFMI)
5.      Tehnologii de prelucrare prin aşchiere. (TC_8_2012_DFMI)
6.      Logistică industrială.  (TC_9_2012_DFMI)

7.      Managementul producţiei şi proiectelor. (TC_10_2012_DFMI)

2013
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      Solar Facilities for European Research Area (SFERA): Synthesis and characterisatios of
nanostructured cooper and manganese oxide powders for thin film elaborations, 20000 lei
(TC_1_2013_DFMI)

2.      Ruperea axului de iesire al reductorului aferent pompei NEMO NETZSCH tip NM 105 BY 02
S12B, 1210 lei (TC_2_2013_DFMI)

3.      Studiul interacţiei actinidelor şi metalelor grele cu proteinele şi realizarea unui biosenzor de
detecţie a metalelor grele, 2700 lei (TC_3_2013_DFMI)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Tehnologia materialelor noi, coroziune, tribocoroziune, materiale plastice şi compozite.

(TC_4_2013_DFMI)
2.      Mecanică aplicată, tribologie şi multibody system. (TC_5_2013_DFMI)
3.      Proiectarea produselor, modelare şi simulare, analiză structurală, prototipare rapidă.

(TC_6_2013_DFMI)
4.      Tehnologii şi echipamente de prelucrare prin aşchiere. (TC_7_2013_DFMI)
5.      Tehnologii şi echipamente de prelucrare prin deformare. (TC_8_2013_DFMI)
6.      Concepere sisteme industriale, managementul producţiei şi proiectelor. (TC_9_2013_DFMI)
7.      Logistică industrială, modelare şi simulare fluxuri logistice. (TC_10_2013_DFMI)

2014
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      Solar Facilities for European Research Area (SFERA): Disulphide of molybdenum nanostructure
synthesis and characterization for obtain greases with high adhesion to metals, 58570 lei
(TC_1_2014_DFMI)

2.      Tehnologii inovative, ecologice si eficiente de îmbinare a materialelor metalice şi polimerice
folosite în industria de automobile, utilizând tehnica de sudare prin frecare cu element activ rotitor, 23300 lei
(TC_2_2014_DFMI)

3.      Caracterizare probe metalografice, 4000 lei (TC_3_2014_DFMI)
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4.      Soluţii iCloud pentru proiectarea, încărcarea şi ţinerea la zi a unor baze de date complexe, pentru
piese de schimb şi materiale utilizate la maşini, utilaje şi autovehicule rutiere, 5500 lei (TC_4_2014_DFMI)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Tehnologia materialelor noi, coroziune, tribocoroziune, materiale plastice şi compozite.

(TC_5_2014_DFMI)
2.      Mecanică aplicată, tribologie şi multibody system. (TC_6_2014_DFMI)
3.      Proiectarea produselor, modelare şi simulare, analiză structurală, prototipare rapidă.

(TC_7_2014_DFMI)
4.      Tehnologii şi echipamente de prelucrare prin aşchiere. (TC_8_2014_DFMI)
5.      Tehnologii şi echipamente de prelucrare prin deformare. (TC_9_2014_DFMI)
6.      Concepere sisteme industriale, managementul producţiei şi proiectelor. (TC_10_2014_DFMI)
7.      Logistică industrială, modelare şi simulare fluxuri logistice. (TC_11_2014_DFMI)

2015
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      Solar Facilities for European Research Area (SFERA): Influence of structural transformations
performed by thermal shock on thermal diffusivity alloy zircaloy-4, 53020 lei (TC_1_2015_DFMI)

2.      Tehnologii inovative, ecologice si eficiente de îmbinare a materialelor metalice şi polimerice
folosite în industria de automobile, utilizând tehnica de sudare prin frecare cu element activ rotitor, 46600 lei
(TC_2_2015_DFMI)

3. Soluţii iCloud pentru proiectarea, încărcarea şi ţinerea la zi a unor baze de date complexe, pentru
piese de schimb şi materiale utilizate la maşini, utilaje şi autovehicule rutiere, 5500 lei (TC_3_2015_DFMI)

4.      Concepția unui tribometru instrumentat pentru studiul frecării și al uzurii pentru piese de diferite
materiale utilizate în construcția de automobile, 5000 lei (TC_4_2015_DFMI)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Tehnologia materialelor noi, coroziune, tribocoroziune, materiale plastice şi compozite.

(TC_5_2015_DFMI)
2.      Mecanică aplicată, tribologie şi multibody system. (TC_6_2015_DFMI)
3.      Proiectarea produselor, modelare şi simulare, analiză structurală, prototipare rapidă.

(TC_7_2015_DFMI)
4.      Tehnologii şi echipamente de prelucrare prin aşchiere. (TC_8_2015_DFMI)
5.      Tehnologii şi echipamente de prelucrare prin deformare. (TC_9_2015_DFMI)
6.      Concepere sisteme industriale, managementul producţiei şi proiectelor. (TC_10_2015_DFMI)
7.      Logistică industrială, modelare şi simulare fluxuri logistice. (TC_11_2015_DFMI)

2016
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      STUDY OF VARIATION OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF SUPERALLOYS
INCONEL 718 AND RENE 41 UNDER THERMAL SHOCK – (TERMOINCORENE -2016), 21645,20 lei
(TC_1_2016_DFMI)

2.      Tehnologii inovative, ecologice si eficiente de îmbinare a materialelor metalice şi polimerice
folosite în industria de automobile, utilizând tehnica de sudare prin frecare cu element activ rotitor, 55754 lei
(TC_2_2016_DFMI)

3.      Soluţii iCloud pentru proiectarea, încărcarea şi ţinerea la zi a unor baze de date complexe, pentru
piese de schimb şi materiale utilizate la maşini, utilaje şi autovehicule rutiere, 5500 lei (TC_3_2016_DFMI)

4.      Sisteme de măsurare si procesare a semnalelor achizitionate (IETTI - fin), 461835 lei
(TC_14_2016_DECIE)
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(TC_5_2014_DFMI)
2.      Mecanică aplicată, tribologie şi multibody system. (TC_6_2014_DFMI)
3.      Proiectarea produselor, modelare şi simulare, analiză structurală, prototipare rapidă.

(TC_7_2014_DFMI)
4.      Tehnologii şi echipamente de prelucrare prin aşchiere. (TC_8_2014_DFMI)
5.      Tehnologii şi echipamente de prelucrare prin deformare. (TC_9_2014_DFMI)
6.      Concepere sisteme industriale, managementul producţiei şi proiectelor. (TC_10_2014_DFMI)
7.      Logistică industrială, modelare şi simulare fluxuri logistice. (TC_11_2014_DFMI)

2015
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      Solar Facilities for European Research Area (SFERA): Influence of structural transformations
performed by thermal shock on thermal diffusivity alloy zircaloy-4, 53020 lei (TC_1_2015_DFMI)

2.      Tehnologii inovative, ecologice si eficiente de îmbinare a materialelor metalice şi polimerice
folosite în industria de automobile, utilizând tehnica de sudare prin frecare cu element activ rotitor, 46600 lei
(TC_2_2015_DFMI)

3. Soluţii iCloud pentru proiectarea, încărcarea şi ţinerea la zi a unor baze de date complexe, pentru
piese de schimb şi materiale utilizate la maşini, utilaje şi autovehicule rutiere, 5500 lei (TC_3_2015_DFMI)

4.      Concepția unui tribometru instrumentat pentru studiul frecării și al uzurii pentru piese de diferite
materiale utilizate în construcția de automobile, 5000 lei (TC_4_2015_DFMI)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Tehnologia materialelor noi, coroziune, tribocoroziune, materiale plastice şi compozite.
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2.      Mecanică aplicată, tribologie şi multibody system. (TC_6_2015_DFMI)
3.      Proiectarea produselor, modelare şi simulare, analiză structurală, prototipare rapidă.

(TC_7_2015_DFMI)
4.      Tehnologii şi echipamente de prelucrare prin aşchiere. (TC_8_2015_DFMI)
5.      Tehnologii şi echipamente de prelucrare prin deformare. (TC_9_2015_DFMI)
6.      Concepere sisteme industriale, managementul producţiei şi proiectelor. (TC_10_2015_DFMI)
7.      Logistică industrială, modelare şi simulare fluxuri logistice. (TC_11_2015_DFMI)

2016
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      STUDY OF VARIATION OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF SUPERALLOYS
INCONEL 718 AND RENE 41 UNDER THERMAL SHOCK – (TERMOINCORENE -2016), 21645,20 lei
(TC_1_2016_DFMI)

2.      Tehnologii inovative, ecologice si eficiente de îmbinare a materialelor metalice şi polimerice
folosite în industria de automobile, utilizând tehnica de sudare prin frecare cu element activ rotitor, 55754 lei
(TC_2_2016_DFMI)

3.      Soluţii iCloud pentru proiectarea, încărcarea şi ţinerea la zi a unor baze de date complexe, pentru
piese de schimb şi materiale utilizate la maşini, utilaje şi autovehicule rutiere, 5500 lei (TC_3_2016_DFMI)

4.      Sisteme de măsurare si procesare a semnalelor achizitionate (IETTI - fin), 461835 lei
(TC_14_2016_DECIE)
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B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Sinteză materiale cu proprietăți controlate; coroziune și protecție anticorozivă; tehnici de

caracterizare a materialelor; tehnologii de realizare a semifabricatelor; materiale pentru energetica nucleară.
(TC_4_2016_DFMI)

2.      Mecanică aplicată, tribologie şi multibody system. (TC_5_2016_DFMI)
3.      Proiectarea produselor, modelare şi simulare, analiză structurală, prototipare rapidă.

(TC_6_2016_DFMI)
4.      Tehnologii şi echipamente de prelucrare prin aşchiere. (TC_7_2016_DFMI)
5.      Tehnologii şi echipamente de prelucrare prin deformare. (TC_8_2016_DFMI)
6.      Concepere sisteme industriale, managementul producţiei şi proiectelor. (TC_9_2016_DFMI)
7.      Logistică industrială, modelare şi simulare fluxuri logistice. (TC_10_2016_DFMI)

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
Departamentul de Electronică, Calculatoare și Inginerie Electrică

Lista temelor de cercetare a departamentului de Electronică, Calculatoare și
Inginerie Electrică

pe anulii calendaristici 2012 - 2016

2012
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      Prelucrare paralela si distribuita si securitatea informatiei (CTI - fin), 246000 lei
(TC_13_2012_DECIE)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Sisteme de putere distribuite alimentate din surse neconventionale de energie (IETTI - nefin)

(TC_1_2012_DECIE)
2.      Sisteme hardware şi software pentru electronică (IETTI - nefin) (TC_2_2012_DECIE)

3.      Sisteme și rețele de comunicatii integrate (IETTI - nefin) (TC_3_2012_DECIE)
4.      Sisteme de măsurare si procesare a semnalelor achizitionate (IETTI - nefin) (TC_4_2012_DECIE)
5.      Modelarea, simularea, controlul și optimizarea sistemelor electronice (IETTI - nefin)

(TC_5_2012_DECIE)
6.      Tehnologii informaționale aplicate (CTI - nefin) (TC_6_2012_DECIE)

7.      Ingineria sistemelor cu inteligenta artificiala (CTI - nefin) (TC_7_2012_DECIE)
8.      Prelucrare paralela si distribuita si securitatea informatiei (CTI - nefin) (TC_8_2012_DECIE)

9.      Sisteme integrate hardware si software (CTI - nefin) (TC_9_2012_DECIE)
10.      Retele de calculatoare si protocoale de comunicații (CT I - nefin) (TC_10_2012_DECIE)

11.      Sisteme de conversie a energiei (IE - nefin) (TC_11_2012_DECIE)
12.      Modelarea, simularea, controlul și acționarea sistemelor electromecanice (IE - nefin)
(TC_12_2012_DECIE)

2013
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
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B.   Teme de cercetare definite prin plan intern



UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

23 / 46

1.      Sisteme de putere distribuite alimentate din surse neconventionale de energie (IETTI - nefin)
(TC_1_2013_DECIE)
2.      Sisteme hardware şi software pentru electronică (IETTI - nefin) (TC_2_2013_DECIE)

3.      Sisteme și rețele de comunicatii integrate (IETTI - nefin) (TC_3_2013_DECIE)
4.      Sisteme de măsurare si procesare a semnalelor achizitionate (IETTI - nefin) (TC_4_2013_DECIE)
5.      Modelarea, simularea, controlul și optimizarea sistemelor electronice (IETTI - nefin)

(TC_5_2013_DECIE)
6.      Tehnologii informaționale aplicate (CTI - nefin) (TC_6_2013_DECIE)

7.      Ingineria sistemelor cu inteligenta artificiala (CTI - nefin) (TC_7_2013_DECIE)
8.      Prelucrare paralela si distribuita si securitatea informatiei (CTI - nefin) (TC_8_2013_DECIE)

9.      Sisteme integrate hardware si software (CTI - nefin) (TC_9_2013_DECIE)
10.      Retele de calculatoare si protocoale de comunicații (CTI - nefin) (TC_10_2013_DECIE)

11.      Sisteme de conversie a energiei (IE - nefin) (TC_11_2013_DECIE)
12.      Modelarea, simularea, controlul și acționarea sistemelor electromecanice (IE - nefin)
(TC_12_2013_DECIE)

2014
A.   Teme de cercetare finanţate

1. Ingineria sistemelor cu inteligenta artificiala (CTI - fin), 92315 lei (TC_13_2014_DECIE)
2.      Modelarea, simularea, controlul și optimizarea sistemelor electronice (IETTI - fin), 92315 lei
(TC_14_2014_DECIE)

3.      Sisteme integrate hardware si software (CTI - fin), 94310 lei (TC_15_2014_DECIE)
4.      Sisteme hardware şi software pentru electronică (IETTI - fin), 94310 lei (TC_16_2014_DECIE)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Sisteme de putere distribuite alimentate din surse neconventionale de energie (IETTI - nefin)

(TC_1_2014_DECIE)
2.      Sisteme hardware şi software pentru electronică (IETTI - nefin) (TC_2_2014_DECIE)

3.      Sisteme și rețele de comunicatii integrate (IETTI - nefin) (TC_3_2014_DECIE)
4.      Sisteme de măsurare si procesare a semnalelor achizitionate (IETTI - nefin) (TC_4_2014_DECIE)
5.      Modelarea, simularea, controlul și optimizarea sistemelor electronice (IETTI - nefin)

(TC_5_2014_DECIE)
6. Tehnologii informaționale aplicate (CTI - nefin) (TC_6_2014_DECIE)

7.      Ingineria sistemelor cu inteligenta artificiala (CTI - nefin) (TC_7_2014_DECIE)
8.      Prelucrare paralela si distribuita si securitatea informatiei (CTI - nefin) (TC_8_2014_DECIE)

9.      Sisteme integrate hardware si software (CTI - nefin) (TC_9_2014_DECIE)
10.      Retele de calculatoare si protocoale de comunicații (CTI - nefin) (TC_10_2014_DECIE)

11.      Sisteme de conversie a energiei (IE - nefin) (TC_11_2014_DECIE)
12.      Modelarea, simularea, controlul și acționarea sistemelor electromecanice (IE - nefin)
(TC_12_2014_DECIE)

2015
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Sisteme de putere distribuite alimentate din surse neconventionale de energie (IETTI - nefin)
(TC_1_2015_DECIE)
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9.      Sisteme integrate hardware si software (CTI - nefin) (TC_9_2013_DECIE)
10.      Retele de calculatoare si protocoale de comunicații (CTI - nefin) (TC_10_2013_DECIE)

11.      Sisteme de conversie a energiei (IE - nefin) (TC_11_2013_DECIE)
12.      Modelarea, simularea, controlul și acționarea sistemelor electromecanice (IE - nefin)
(TC_12_2013_DECIE)

2014
A.   Teme de cercetare finanţate

1. Ingineria sistemelor cu inteligenta artificiala (CTI - fin), 92315 lei (TC_13_2014_DECIE)
2.      Modelarea, simularea, controlul și optimizarea sistemelor electronice (IETTI - fin), 92315 lei
(TC_14_2014_DECIE)

3.      Sisteme integrate hardware si software (CTI - fin), 94310 lei (TC_15_2014_DECIE)
4.      Sisteme hardware şi software pentru electronică (IETTI - fin), 94310 lei (TC_16_2014_DECIE)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Sisteme de putere distribuite alimentate din surse neconventionale de energie (IETTI - nefin)

(TC_1_2014_DECIE)
2.      Sisteme hardware şi software pentru electronică (IETTI - nefin) (TC_2_2014_DECIE)

3.      Sisteme și rețele de comunicatii integrate (IETTI - nefin) (TC_3_2014_DECIE)
4.      Sisteme de măsurare si procesare a semnalelor achizitionate (IETTI - nefin) (TC_4_2014_DECIE)
5.      Modelarea, simularea, controlul și optimizarea sistemelor electronice (IETTI - nefin)

(TC_5_2014_DECIE)
6. Tehnologii informaționale aplicate (CTI - nefin) (TC_6_2014_DECIE)

7.      Ingineria sistemelor cu inteligenta artificiala (CTI - nefin) (TC_7_2014_DECIE)
8.      Prelucrare paralela si distribuita si securitatea informatiei (CTI - nefin) (TC_8_2014_DECIE)

9.      Sisteme integrate hardware si software (CTI - nefin) (TC_9_2014_DECIE)
10.      Retele de calculatoare si protocoale de comunicații (CTI - nefin) (TC_10_2014_DECIE)

11.      Sisteme de conversie a energiei (IE - nefin) (TC_11_2014_DECIE)
12.      Modelarea, simularea, controlul și acționarea sistemelor electromecanice (IE - nefin)
(TC_12_2014_DECIE)

2015
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Sisteme de putere distribuite alimentate din surse neconventionale de energie (IETTI - nefin)
(TC_1_2015_DECIE)
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2.      Sisteme hardware şi software pentru electronică (IETTI - nefin) (TC_2_2015_DECIE)
3.      Sisteme și rețele de comunicatii integrate (IETTI - nefin) (TC_3_2015_DECIE)
4.      Sisteme de măsurare si procesare a semnalelor achizitionate (IETTI - nefin) (TC_4_2015_DECIE)
5.      Modelarea, simularea, controlul și optimizarea sistemelor electronice (IETTI - nefin)

(TC_5_2015_DECIE)
6.      Tehnologii informaționale aplicate (CTI - nefin) (TC_6_2015_DECIE)
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8.      Prelucrare paralela si distribuita si securitatea informatiei (CTI - nefin) (TC_8_2015_DECIE)

9.      Sisteme integrate hardware si software (CTI - nefin) (TC_9_2015_DECIE)
10.      Retele de calculatoare si protocoale de comunicații (CTI - nefin) (TC_10_2015_DECIE)

11.      Sisteme de conversie a energiei (IE - nefin) (TC_11_2015_DECIE)
12.      Modelarea, simularea, controlul și acționarea sistemelor electromecanice (IE - nefin)
(TC_12_2015_DECIE)

2016
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      Tehnologii informaționale aplicate (CTI - fin), 461835 lei (TC_13_2016_DECIE)
2.      Sisteme de măsurare si procesare a semnalelor achizitionate (IETTI - fin), 461835 lei

(TC_14_2016_DECIE)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Sisteme de putere distribuite alimentate din surse neconventionale de energie (IETTI - nefin)

(TC_1_2016_DECIE)
2.      Sisteme hardware şi software pentru electronică (IETTI - nefin) (TC_2_2016_DECIE)

3.      Sisteme și rețele de comunicatii integrate (IETTI - nefin) (TC_3_2016_DECIE)
4.      Sisteme de măsurare si procesare a semnalelor achizitionate (IETTI - nefin) (TC_4_2016_DECIE)
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8.      Prelucrare paralela si distribuita si securitatea informatiei (CTI - nefin) (TC_8_2016_DECIE)
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10.      Retele de calculatoare si protocoale de comunicații (CTI - nefin) (TC_10_2016_DECIE)

11.      Sisteme de conversie a energiei (IE - nefin) (TC_11_2016_DECIE)
12.      Modelarea, simularea, controlul și acționarea sistemelor electromecanice (IE - nefin)
(TC_12_2016_DECIE)
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2016
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      Tehnologii informaționale aplicate (CTI - fin), 461835 lei (TC_13_2016_DECIE)
2.      Sisteme de măsurare si procesare a semnalelor achizitionate (IETTI - fin), 461835 lei

(TC_14_2016_DECIE)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Sisteme de putere distribuite alimentate din surse neconventionale de energie (IETTI - nefin)

(TC_1_2016_DECIE)
2.      Sisteme hardware şi software pentru electronică (IETTI - nefin) (TC_2_2016_DECIE)

3.      Sisteme și rețele de comunicatii integrate (IETTI - nefin) (TC_3_2016_DECIE)
4.      Sisteme de măsurare si procesare a semnalelor achizitionate (IETTI - nefin) (TC_4_2016_DECIE)
5.      Modelarea, simularea, controlul și optimizarea sistemelor electronice (IETTI - nefin)

(TC_5_2016_DECIE)
6.      Tehnologii informaționale aplicate (CTI - nefin) (TC_6_2016_DECIE)

7.      Ingineria sistemelor cu inteligenta artificiala (CTI - nefin) (TC_7_2016_DECIE)
8.      Prelucrare paralela si distribuita si securitatea informatiei (CTI - nefin) (TC_8_2016_DECIE)

9.      Sisteme integrate hardware si software (CTI - nefin) (TC_9_2016_DECIE)
10.      Retele de calculatoare si protocoale de comunicații (CTI - nefin) (TC_10_2016_DECIE)

11.      Sisteme de conversie a energiei (IE - nefin) (TC_11_2016_DECIE)
12.      Modelarea, simularea, controlul și acționarea sistemelor electromecanice (IE - nefin)
(TC_12_2016_DECIE)
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Lista temelor de cercetare a Departamentului de Finante, Contabilitate si
Economie

pe anii calendaristici 2012 - 2016
2012
A.   Teme de cercetare finanţate
1.      e-Training for Wellness in SPA Services, 282179 lei (TC_33_2012_DAMK)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Comunicarea  financiară şi  extra-financiară  a  entităţilor   (TC_1_2012_DFCE)
2.      Aspecte contabile privind diagnosticul şi evaluarea performanţei entităţilor  (TC_2_2012_DFCE)
3.      Cercetări statistice aplicate şi econometrice modelatoare pornind de la variabilele endogene

majore economice si sociale (TC_3_2012_DFCE)
4.      Sisteme   informatice pentru   analiza   datelor   în   contextul   stabilirii strategiei de dezvoltare a

organizaţiilor economice. (TC_4_2012_DFCE)
5.      Impactul politicilor macroeconomice financiare asupra  investiţiilor şi mediului  de afaceri

(TC_5_2012_DFCE)
6.      Sectorul financiar şi rolul său în economie. Creşterea performanţelor economiei în vederea atingerii
convergenţei nominale şi reale (TC_6_2012_DFCE)

7.      Dezvoltare regională şi inegalităţi economice în România (TC_7_2012_DFCE)
8.      Competitivitatea internaţională a economiei româneşti (TC_8_2012_DFCE)
9.      Utilizarea indicatorilor statistici în analizele microeconomice şi macroeconomice

(TC_9_2012_DFCE)
10.      Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi integrare a persoanelor cu dizabilităţi din

perspectiva terapiei ocupaţionale (TC_31_2012_DAMK)

2013
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      Ierarhizare servicii publice , 0 lei (TC_9_2013_DFCE)

B. Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Comunicarea  financiară şi  extra-financiară  a  entităţilor (TC_1_2013_DFCE)
2.      Aspecte contabile privind diagnosticul şi evaluarea performanţei entităţilor  (TC_2_2013_DFCE)
3.      Cercetări statistice aplicate şi econometrice modelatoare pornind de la variabilele endogene

majore economice şi sociale; cercetări legate de elaborarea de noi metode şi metodologii statistice
(TC_3_2013_DFCE)

4.      Sisteme   informatice pentru   analiza   datelor   în   contextul   stabilirii strategiei de dezvoltare a
organizaţiilor economice. (TC_4_2013_DFCE)

5.      Impactul politicilor  macroeconomice financiare  asupra  investiţiilor şi mediului  de afaceri
(TC_5_2013_DFCE)
6.      Sectorul financiar şi rolul său în economie. Cresterea performanţelor economiei în vederea atingerii
convergenţei nominale şi reale (TC_6_2013_DFCE)

7.      Utilizarea indicatorilor statistici în analizele microeconomice şi macroeconomice
(TC_7_2013_DFCE)

8.      Competitivitatea internaţională a economiei româneşti (TC_8_2013_DFCE)

2014
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
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2014
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
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1.      Facilitarea înţelegerii aplicării legislaţiei din domeniul financiar, contabil şi fiscal
(TC_1_2014_DFCE)

2.      Aspecte contabile privind diagnosticul şi evaluarea performanţei entităţilor (TC_2_2014_DFCE)
3.      Cercetări statistice aplicate şi econometrice modelatoare pornind de la variabilele endogene

majore economice şi sociale; cercetări legate de modelarea caracteristică gândirii statistice moderne, dar şi
gândirii econometrice proiective sau simulatoare (TC_3_2014_DFCE)

4.      Utilizarea   tehnologiilor   informatice   în   proiectarea   şi optimizarea activităţilor şi proceselor
economice (TC_4_2014_DFCE)

5.      Impactul politicilor macroeconomice financiare asupra  investiţiilor şi mediului  de afaceri
(TC_5_2014_DFCE)

6.      Sectorul financiar şi rolul său în economie. Cresterea performanţelor economiei în vederea
atingerii convergenţei nominale şi reale (TC_6_2014_DFCE)

7.      Mediul economic concurenţial în Uniunea Europeană (TC_7_2014_DFCE)
8.      Utilizarea indicatorilor statistici în analizele microeconomice şi macroeconomice

(TC_8_2014_DFCE)

2015
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Facilitarea înţelegerii aplicării legislaţiei din domeniul financiar, contabil şi fiscal
(TC_1_2015_DFCE)

2.      Utilizarea informaţiilor financiar-contabile în adoptarea deciziilor manageriale
(TC_2_2015_DFCE)

3.      Cercetări statistice aplicate şi econometrice modelatoare pornind de la variabilele endogene
majore economice şi sociale; cercetări legate de modelarea caracteristică gândirii statistice moderne, dar şi
gândirii econometrice proiective sau simulatoare (TC_3_2015_DFCE)
4.      Utilizarea   tehnologiilor   informatice   în   proiectarea   şi optimizarea activităţilor si proceselor
economice (TC_4_2015_DFCE)

5.      Impactul politicilor macroeconomice financiare  asupra  investitiilor si mediului  de afaceri
(TC_5_2015_DFCE)

6.      Sectorul financiar şi rolul său în economie. Cresterea performanţelor economiei în vederea
atingerii convergenţei nominale şi reale (TC_6_2015_DFCE)

7.      Mediul economic concurenţial în Uniunea Europeană (TC_7_2015_DFCE)
8.      Utilizarea indicatorilor statistici în analizele microeconomice şi macroeconomice

(TC_8_2015_DFCE)

2016
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      MYMOSIS, 35000 lei (TC_1_2016_DFCE)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1. Facilitarea înţelegerii aplicării legislaţiei din domeniul financiar, contabil şi fiscal (TC_2_2016_DFCE)

2.  Utilizarea informaţiilor financiar-contabile în adoptarea deciziilor manageriale (TC_3_2016_DFCE)
3. Cercetări statistice aplicate şi econometrice modelatoare pornind de la variabilele endogene majore

economice şi sociale; cercetări legate de modelarea caracteristică gândirii statistice moderne, dar şi gândirii
econometrice proiective sau simulatoare; (TC_4_2016_DFCE)

4. Cercetari trans-, inter-, cros- şi multidisciplinare axate pe gândirea statisticii, econofizicii şi fizicii
statistice, biologiei, economiei şi bioeconomiei (TC_5_2016_DFCE)

5.  Utilizarea   tehnologiilor   informatice   în   proiectarea   şi optimizarea activităţilor şi proceselor
economice (TC_6_2016_DFCE)
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6. Impactul politicilor macroeconomice financiare asupra investiţiilor şi mediului  de afaceri
(TC_7_2016_DFCE)

7. Sectorul financiar şi rolul său în economie. Cresterea performanţelor economiei în vederea atingerii
convergenţei nominale şi reale (TC_8_2016_DFCE)

8. Mediul economic concurenţial în Uniunea Europeană (TC_9_2016_DFCE)
9. Utilizarea indicatorilor statistici în analizele microeconomice şi macroeconomice

(TC_10_2016_DFCE)

Departamentul de Management și Administrarea Afacerilor

Lista temelor de cercetare a departamentului de Management și Administrarea
Afacerilor

pe anuii calendaristii 2012 - 2016

2012
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      Creşterea competitivităţii capitalului studenţilor viitori economişti în scopul facilitării tranziţiei
acestora de la şcoală la viaţa activă, 1859708 lei (TC_1_2012_DMAA)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Comportamentul managerial  în organizaţiile din România (TC_2_2012_DMAA)

2.      Utilizarea de metode, tehnici și instrumente manageriale pentru analiza și/sau raționalizarea unor
procese manageriale în vederea îmbunătățirii funcţionalităţii şi competitivităţ ii firmelor
(TC_3_2012_DMAA)

3.      Îmbunătăţirea utilizării tehnicilor şi instrumentelor de conducere, organizare, planificare şi
dezvoltare a afacerilor în diferite sectoare de activitate (TC_4_2012_DMAA)

4.      Analiza particularităţilor, evaluarea performanţelor şi optimizarea procesului comercial în diferite
sectoare de activitate. Studii şi analize la nivel micro si macroeconomic (TC_5_2012_DMAA)

5.      Studii privind perfecționarea politicilor și strategiilor de resurse umane, prin utilizarea teoriilor
motivaționale, a metodelor, tehnicilor și instrumentelor specifice managementului resurse umane
(TC_6_2012_DMAA)
6.      Analiza particularităților și perspectivelor de evoluție ale mediului de afaceri. Studii privind influența
mutațiilor mediul de afaceri (intern și internațional) asupra activităților economice și asupra competitivităţii
lor (TC_7_2012_DMAA)

7.      Aplicarea unor instrumente de marketing, studii și cercetări în scopul perfecționării politicilo r și
strategiilor de marketing (TC_8_2012_DMAA)

8.      Studii și analize comparative, previziuni și prognoze privind starea și evoluția unor forme de
turism în diferite zone/regiuni – ca bază de fundamentare a strategiei de dezvoltare la nivel
micro/macro/mondoeconomic (TC_9_2012_DMAA)

9.      Strategii, metode, tehnici și instrumente de eficientizare a administrării afacerilor din comerț/
servicii/ turism și servicii de ospitalitate (TC_10_2012_DMAA)
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A.   Teme de cercetare finanţate

1.      Creşterea competitivităţii capitalului studenţilor viitori economişti în scopul facilitării tranziţiei
acestora de la şcoală la viaţa activă, 1859708 lei (TC_1_2012_DMAA)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Comportamentul managerial  în organizaţiile din România (TC_2_2012_DMAA)

2.      Utilizarea de metode, tehnici și instrumente manageriale pentru analiza și/sau raționalizarea unor
procese manageriale în vederea îmbunătățirii funcţionalităţii şi competitivităţ ii firmelor
(TC_3_2012_DMAA)

3.      Îmbunătăţirea utilizării tehnicilor şi instrumentelor de conducere, organizare, planificare şi
dezvoltare a afacerilor în diferite sectoare de activitate (TC_4_2012_DMAA)

4.      Analiza particularităţilor, evaluarea performanţelor şi optimizarea procesului comercial în diferite
sectoare de activitate. Studii şi analize la nivel micro si macroeconomic (TC_5_2012_DMAA)

5.      Studii privind perfecționarea politicilor și strategiilor de resurse umane, prin utilizarea teoriilor
motivaționale, a metodelor, tehnicilor și instrumentelor specifice managementului resurse umane
(TC_6_2012_DMAA)
6.      Analiza particularităților și perspectivelor de evoluție ale mediului de afaceri. Studii privind influența
mutațiilor mediul de afaceri (intern și internațional) asupra activităților economice și asupra competitivităţii
lor (TC_7_2012_DMAA)

7.      Aplicarea unor instrumente de marketing, studii și cercetări în scopul perfecționării politicilo r și
strategiilor de marketing (TC_8_2012_DMAA)

8.      Studii și analize comparative, previziuni și prognoze privind starea și evoluția unor forme de
turism în diferite zone/regiuni – ca bază de fundamentare a strategiei de dezvoltare la nivel
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10.      Fundamentarea de noi scenarii organizatorice/ strategii de dezvoltare a activităţilor comerciale
/turistice, în contextul dezvoltării durabile (la nivel micro/macroeconomic) (TC_11_2012_DMAA)

2013
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      Creşterea competitivităţii capitalului studenţilor viitori economişti în scopul facilitării tranziţiei
acestora de la şcoală la viaţa activă, 1859708 lei (TC_1_2013_DMAA)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Comportamentul managerial  în organizaţiile din România (TC_2_2013_DMAA)

2.      Utilizarea de metode, tehnici și instrumente manageriale pentru analiza și/sau raționalizarea unor
procese manageriale în vederea îmbunătățirii funcţionalităţii şi competitivităţii firmelor
(TC_3_2013_DMAA)

3.      Îmbunătăţirea utilizării tehnicilor şi instrumentelor de conducere, organizare, planificare şi
dezvoltare a afacerilor în diferite sectoare de activitate (TC_4_2013_DMAA)

4.      Analiza particularităţilor, evaluarea performanţelor şi optimizarea procesului comercial în diferite
sectoare de activitate. Studii şi analize la nivel micro si macroeconomic (TC_5_2013_DMAA)

5.      Studii privind perfecționarea politicilor și strategiilor de resurse umane, prin utilizarea teoriilor
motivaționale, a metodelor, tehnicilor și instrumentelor specifice managementului resurse umane
(TC_6_2013_DMAA)
6.      Analiza particularităților și perspectivelor de evoluție ale mediului de afaceri. Studii privind influența
mutațiilor mediul de afaceri (intern și internațional) asupra activităților economice și asupra competitivităţii
lor (TC_7_2013_DMAA)

7.      Aplicarea unor instrumente de marketing, studii și cercetări în scopul perfecționării politicilor și
strategiilor de marketing (TC_8_2013_DMAA)

8.      Studii și analize comparative, previziuni și prognoze privind starea și evoluția unor forme de
turism în diferite zone/regiuni – ca bază de fundamentare a strategiei de dezvoltare la nivel
micro/macro/mondoeconomic (TC_9_2013_DMAA)

9.      Strategii, metode, tehnici și instrumente de eficientizare a administrării afacerilor din comerț/
servicii/ turism și servicii de ospitalitate (TC_10_2013_DMAA)
10.      Fundamentarea de noi scenarii organizatorice/ strategii de dezvoltare a activităţilor comerciale
/turistice, în contextul dezvoltării durabile (la nivel micro/macroeconomic) (TC_11_2013_DMAA)

2014
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      Adaptarea programelor de studii universitare la cadrul național al calificărilo r din învăţământul
superior în vederea îmbunătăţirii ofertei educaţionale, crearea şi implementarea unor instrumente informatice
specifice care să asigure extinderea oportunită, 2042337 lei (TC_1_2014_DMAA)

2.      Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale, 2112190 lei (TC_2_2014_DMAA)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Utilizarea de metode, tehnici și instrumente manageriale pentru analiza și/sau raționalizarea unor

procese manageriale în vederea îmbunătățirii funcţionalităţii şi competitivităţii firmelor
(TC_3_2014_DMAA)

2.      Îmbunătăţirea utilizării tehnicilor şi instrumentelor de conducere, organizare, planificare şi
dezvoltare a afacerilor în diferite sectoare de activitate (TC_4_2014_DMAA)
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A.   Teme de cercetare finanţate

1.      Creşterea competitivităţii capitalului studenţilor viitori economişti în scopul facilitării tranziţiei
acestora de la şcoală la viaţa activă, 1859708 lei (TC_1_2013_DMAA)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Comportamentul managerial  în organizaţiile din România (TC_2_2013_DMAA)

2.      Utilizarea de metode, tehnici și instrumente manageriale pentru analiza și/sau raționalizarea unor
procese manageriale în vederea îmbunătățirii funcţionalităţii şi competitivităţii firmelor
(TC_3_2013_DMAA)

3.      Îmbunătăţirea utilizării tehnicilor şi instrumentelor de conducere, organizare, planificare şi
dezvoltare a afacerilor în diferite sectoare de activitate (TC_4_2013_DMAA)

4.      Analiza particularităţilor, evaluarea performanţelor şi optimizarea procesului comercial în diferite
sectoare de activitate. Studii şi analize la nivel micro si macroeconomic (TC_5_2013_DMAA)

5.      Studii privind perfecționarea politicilor și strategiilor de resurse umane, prin utilizarea teoriilor
motivaționale, a metodelor, tehnicilor și instrumentelor specifice managementului resurse umane
(TC_6_2013_DMAA)
6.      Analiza particularităților și perspectivelor de evoluție ale mediului de afaceri. Studii privind influența
mutațiilor mediul de afaceri (intern și internațional) asupra activităților economice și asupra competitivităţii
lor (TC_7_2013_DMAA)

7.      Aplicarea unor instrumente de marketing, studii și cercetări în scopul perfecționării politicilor și
strategiilor de marketing (TC_8_2013_DMAA)

8.      Studii și analize comparative, previziuni și prognoze privind starea și evoluția unor forme de
turism în diferite zone/regiuni – ca bază de fundamentare a strategiei de dezvoltare la nivel
micro/macro/mondoeconomic (TC_9_2013_DMAA)

9.      Strategii, metode, tehnici și instrumente de eficientizare a administrării afacerilor din comerț/
servicii/ turism și servicii de ospitalitate (TC_10_2013_DMAA)
10.      Fundamentarea de noi scenarii organizatorice/ strategii de dezvoltare a activităţilor comerciale
/turistice, în contextul dezvoltării durabile (la nivel micro/macroeconomic) (TC_11_2013_DMAA)

2014
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      Adaptarea programelor de studii universitare la cadrul național al calificărilo r din învăţământul
superior în vederea îmbunătăţirii ofertei educaţionale, crearea şi implementarea unor instrumente informatice
specifice care să asigure extinderea oportunită, 2042337 lei (TC_1_2014_DMAA)

2.      Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale, 2112190 lei (TC_2_2014_DMAA)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Utilizarea de metode, tehnici și instrumente manageriale pentru analiza și/sau raționalizarea unor

procese manageriale în vederea îmbunătățirii funcţionalităţii şi competitivităţii firmelor
(TC_3_2014_DMAA)

2.      Îmbunătăţirea utilizării tehnicilor şi instrumentelor de conducere, organizare, planificare şi
dezvoltare a afacerilor în diferite sectoare de activitate (TC_4_2014_DMAA)
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3.      Analiza particularităţilor, evaluarea performanţelor şi optimizarea procesului comercial în diferite
sectoare de activitate. Studii şi analize la nivel micro si macroeconomic (TC_5_2014_DMAA)

4.      Studii privind perfecționarea politicilor și strategiilor de resurse umane, prin utilizarea teoriilor
motivaționale, a metodelor, tehnicilor și instrumentelor specifice managementului resurse umane
(TC_6_2014_DMAA)

5.      Analiza particularităților și perspectivelor de evoluție ale mediului de afaceri. Studii privind
influența mutațiilor mediul de afaceri (intern și internațional) asupra activităților economice și asupra
competitivităţii lor (TC_7_2014_DMAA)

6.      Aplicarea unor instrumente de marketing, studii și cercetări în scopul perfecționării politicilor și
strategiilor de marketing (TC_8_2014_DMAA)

7.      Studii și analize comparative, previziuni și prognoze privind starea și evoluția unor forme de
turism în diferite zone/regiuni – ca bază de fundamentare a strategiei de dezvoltare la nivel
micro/macro/mondoeconomic (TC_9_2014_DMAA)

8.      Strategii, metode, tehnici și instrumente de eficientizare a administrării afacerilor din comerț/
servicii/ turism și servicii de ospitalitate (TC_10_2014_DMAA)
9.      Fundamentarea de noi scenarii organizatorice/ strategii de dezvoltare a activităţilor comerciale
/turistice, în contextul dezvoltării durabile (la nivel micro/macroeconomic) (TC_11_2014_DMAA)

2015
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      Adaptarea programelor de studii universitare la cadrul național al calificărilor din învăţământul
superior în vederea îmbunătăţirii ofertei educaţionale, crearea şi implementarea unor instrumente informatice
specifice care să asigure extinderea oportunită, 2042337 lei (TC_1_2015_DMAA)

2.      Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale, 2112190 lei (TC_2_2015_DMAA)
3.      „Practica-primul pas în carieră!”, 1476190 lei (TC_3_2015_DMAA)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Utilizarea de metode, tehnici și instrumente manageriale pentru analiza și/sau raționalizarea unor

procese manageriale în vederea îmbunătățirii funcţionalităţii şi competitivităţii firmelor
(TC_4_2015_DMAA)

2.      Îmbunătăţirea utilizării tehnicilor şi instrumentelor de conducere, organizare, planificare şi
dezvoltare a afacerilor în diferite sectoare de activitate (TC_5_2015_DMAA)

3.      Analiza particularităţilor, evaluarea performanţelor şi optimizarea procesului comercial în diferite
sectoare de activitate. Studii şi analize la nivel micro si macroeconomic (TC_6_2015_DMAA)

4.      Studii privind perfecționarea politicilor și strategiilor de resurse umane, prin utilizarea teoriilor
motivaționale, a metodelor, tehnicilor și instrumentelor specifice managementului resurse umane
(TC_7_2015_DMAA)

5.      Analiza particularităților și perspectivelor de evoluție ale mediului de afaceri. Studii privind
influența mutațiilor mediul de afaceri (intern și internațional) asupra activităților economice și asupra
competitivităţii lor (TC_8_2015_DMAA)

6.      Aplicarea unor instrumente de marketing, studii și cercetări în scopul perfecționării politicilor și
strategiilor de marketing (TC_9_2015_DMAA)

7.      Studii și analize comparative, previziuni și prognoze privind starea și evoluția unor forme de
turism în diferite zone/regiuni – ca bază de fundamentare a strategiei de dezvoltare la nivel
micro/macro/mondoeconomic (TC_10_2015_DMAA)
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3.      Analiza particularităţilor, evaluarea performanţelor şi optimizarea procesului comercial în diferite
sectoare de activitate. Studii şi analize la nivel micro si macroeconomic (TC_5_2014_DMAA)

4.      Studii privind perfecționarea politicilor și strategiilor de resurse umane, prin utilizarea teoriilor
motivaționale, a metodelor, tehnicilor și instrumentelor specifice managementului resurse umane
(TC_6_2014_DMAA)

5.      Analiza particularităților și perspectivelor de evoluție ale mediului de afaceri. Studii privind
influența mutațiilor mediul de afaceri (intern și internațional) asupra activităților economice și asupra
competitivităţii lor (TC_7_2014_DMAA)

6.      Aplicarea unor instrumente de marketing, studii și cercetări în scopul perfecționării politicilor și
strategiilor de marketing (TC_8_2014_DMAA)

7.      Studii și analize comparative, previziuni și prognoze privind starea și evoluția unor forme de
turism în diferite zone/regiuni – ca bază de fundamentare a strategiei de dezvoltare la nivel
micro/macro/mondoeconomic (TC_9_2014_DMAA)

8.      Strategii, metode, tehnici și instrumente de eficientizare a administrării afacerilor din comerț/
servicii/ turism și servicii de ospitalitate (TC_10_2014_DMAA)
9.      Fundamentarea de noi scenarii organizatorice/ strategii de dezvoltare a activităţilor comerciale
/turistice, în contextul dezvoltării durabile (la nivel micro/macroeconomic) (TC_11_2014_DMAA)

2015
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      Adaptarea programelor de studii universitare la cadrul național al calificărilor din învăţământul
superior în vederea îmbunătăţirii ofertei educaţionale, crearea şi implementarea unor instrumente informatice
specifice care să asigure extinderea oportunită, 2042337 lei (TC_1_2015_DMAA)

2.      Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale, 2112190 lei (TC_2_2015_DMAA)
3.      „Practica-primul pas în carieră!”, 1476190 lei (TC_3_2015_DMAA)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Utilizarea de metode, tehnici și instrumente manageriale pentru analiza și/sau raționalizarea unor

procese manageriale în vederea îmbunătățirii funcţionalităţii şi competitivităţii firmelor
(TC_4_2015_DMAA)

2.      Îmbunătăţirea utilizării tehnicilor şi instrumentelor de conducere, organizare, planificare şi
dezvoltare a afacerilor în diferite sectoare de activitate (TC_5_2015_DMAA)

3.      Analiza particularităţilor, evaluarea performanţelor şi optimizarea procesului comercial în diferite
sectoare de activitate. Studii şi analize la nivel micro si macroeconomic (TC_6_2015_DMAA)

4.      Studii privind perfecționarea politicilor și strategiilor de resurse umane, prin utilizarea teoriilor
motivaționale, a metodelor, tehnicilor și instrumentelor specifice managementului resurse umane
(TC_7_2015_DMAA)

5.      Analiza particularităților și perspectivelor de evoluție ale mediului de afaceri. Studii privind
influența mutațiilor mediul de afaceri (intern și internațional) asupra activităților economice și asupra
competitivităţii lor (TC_8_2015_DMAA)

6.      Aplicarea unor instrumente de marketing, studii și cercetări în scopul perfecționării politicilor și
strategiilor de marketing (TC_9_2015_DMAA)

7.      Studii și analize comparative, previziuni și prognoze privind starea și evoluția unor forme de
turism în diferite zone/regiuni – ca bază de fundamentare a strategiei de dezvoltare la nivel
micro/macro/mondoeconomic (TC_10_2015_DMAA)
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3.      Analiza particularităţilor, evaluarea performanţelor şi optimizarea procesului comercial în diferite
sectoare de activitate. Studii şi analize la nivel micro si macroeconomic (TC_5_2014_DMAA)

4.      Studii privind perfecționarea politicilor și strategiilor de resurse umane, prin utilizarea teoriilor
motivaționale, a metodelor, tehnicilor și instrumentelor specifice managementului resurse umane
(TC_6_2014_DMAA)

5.      Analiza particularităților și perspectivelor de evoluție ale mediului de afaceri. Studii privind
influența mutațiilor mediul de afaceri (intern și internațional) asupra activităților economice și asupra
competitivităţii lor (TC_7_2014_DMAA)

6.      Aplicarea unor instrumente de marketing, studii și cercetări în scopul perfecționării politicilor și
strategiilor de marketing (TC_8_2014_DMAA)

7.      Studii și analize comparative, previziuni și prognoze privind starea și evoluția unor forme de
turism în diferite zone/regiuni – ca bază de fundamentare a strategiei de dezvoltare la nivel
micro/macro/mondoeconomic (TC_9_2014_DMAA)

8.      Strategii, metode, tehnici și instrumente de eficientizare a administrării afacerilor din comerț/
servicii/ turism și servicii de ospitalitate (TC_10_2014_DMAA)
9.      Fundamentarea de noi scenarii organizatorice/ strategii de dezvoltare a activităţilor comerciale
/turistice, în contextul dezvoltării durabile (la nivel micro/macroeconomic) (TC_11_2014_DMAA)

2015
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      Adaptarea programelor de studii universitare la cadrul național al calificărilor din învăţământul
superior în vederea îmbunătăţirii ofertei educaţionale, crearea şi implementarea unor instrumente informatice
specifice care să asigure extinderea oportunită, 2042337 lei (TC_1_2015_DMAA)

2.      Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale, 2112190 lei (TC_2_2015_DMAA)
3.      „Practica-primul pas în carieră!”, 1476190 lei (TC_3_2015_DMAA)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Utilizarea de metode, tehnici și instrumente manageriale pentru analiza și/sau raționalizarea unor

procese manageriale în vederea îmbunătățirii funcţionalităţii şi competitivităţii firmelor
(TC_4_2015_DMAA)

2.      Îmbunătăţirea utilizării tehnicilor şi instrumentelor de conducere, organizare, planificare şi
dezvoltare a afacerilor în diferite sectoare de activitate (TC_5_2015_DMAA)

3.      Analiza particularităţilor, evaluarea performanţelor şi optimizarea procesului comercial în diferite
sectoare de activitate. Studii şi analize la nivel micro si macroeconomic (TC_6_2015_DMAA)

4.      Studii privind perfecționarea politicilor și strategiilor de resurse umane, prin utilizarea teoriilor
motivaționale, a metodelor, tehnicilor și instrumentelor specifice managementului resurse umane
(TC_7_2015_DMAA)

5.      Analiza particularităților și perspectivelor de evoluție ale mediului de afaceri. Studii privind
influența mutațiilor mediul de afaceri (intern și internațional) asupra activităților economice și asupra
competitivităţii lor (TC_8_2015_DMAA)

6.      Aplicarea unor instrumente de marketing, studii și cercetări în scopul perfecționării politicilor și
strategiilor de marketing (TC_9_2015_DMAA)

7.      Studii și analize comparative, previziuni și prognoze privind starea și evoluția unor forme de
turism în diferite zone/regiuni – ca bază de fundamentare a strategiei de dezvoltare la nivel
micro/macro/mondoeconomic (TC_10_2015_DMAA)
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8.      Strategii, metode, tehnici și instrumente de eficientizare a administrării afacerilor din comerț/
servicii/ turism și servicii de ospitalitate (TC_11_2015_DMAA)
9.      Fundamentarea de noi scenarii organizatorice/ strategii de dezvoltare a activităţilor comerciale
/turistice, în contextul dezvoltării durabile (la nivel micro/macroeconomic) (TC_12_2015_DMAA)

2016
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      Informarea, consilierea și orientarea în carieră a elevilor argeșeni, pentru creșterea accesului la
învățământul superior în condiții de echitate și incluziune socială, 225000 lei (TC_1_2016_DMAA)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Utilizarea de metode, tehnici și instrumente manageriale pentru analiza și/sau raționalizarea unor

procese manageriale în vederea îmbunătățirii funcţionalităţii şi competitivităţii firmelor
(TC_2_2016_DMAA)

2.      Îmbunătăţirea utilizării tehnicilor şi instrumentelor de conducere, organizare, planificare şi
dezvoltare a afacerilor în diferite sectoare de activitate (TC_3_2016_DMAA)

3.      Analiza particularităţilor, evaluarea performanţelor şi optimizarea procesului comercial în diferite
sectoare de activitate. Studii şi analize la nivel micro si macroeconomic (TC_4_2016_DMAA)

4.      Studii privind perfecționarea politicilor și strategiilor de resurse umane, prin utilizarea teoriilor
motivaționale, a metodelor, tehnicilor și instrumentelor specifice managementului resurse umane
(TC_5_2016_DMAA)

5.      Analiza particularităților și perspectivelor de evoluție ale mediului de afaceri. Studii privind
influența mutațiilor mediul de afaceri (intern și internațional) asupra activităților economice și asupra
competitivităţii lor (TC_6_2016_DMAA)
6.      Aplicarea unor instrumente de marketing, studii și cercetări în scopul perfecționării politicilor și
strategiilor de marketing (TC_7_2016_DMAA)

7.      Studii și analize comparative, previziuni și prognoze privind starea și evoluția unor forme de
turism în diferite zone/regiuni – ca bază de fundamentare a strategiei de dezvoltare la nivel
micro/macro/mondoeconomic (TC_8_2016_DMAA)

8.      Strategii, metode, tehnici și instrumente de eficientizare a administrării afacerilor din comerț/
servicii/ turism și servicii de ospitalitate (TC_9_2016_DMAA)
9.      Fundamentarea de noi scenarii organizatorice/ strategii de dezvoltare a activităţilor comerciale
/turistice, în contextul dezvoltării durabile (la nivel micro/macroeconomic) (TC_10_2016_DMAA)

Departamentul de Drept și Administrație Publică

Lista temelor de cercetare a departamentului de Drept și Administratie Publică
pe anii calendaristici 2012 - 2016

2012
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Evolutia politicii salariale bugetare in Romania reflectata in sistemul unitar de salarizare a
personalulului platit din fonduri publice. (TC_1_2012_DDAP)
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8.      Strategii, metode, tehnici și instrumente de eficientizare a administrării afacerilor din comerț/
servicii/ turism și servicii de ospitalitate (TC_11_2015_DMAA)
9.      Fundamentarea de noi scenarii organizatorice/ strategii de dezvoltare a activităţilor comerciale
/turistice, în contextul dezvoltării durabile (la nivel micro/macroeconomic) (TC_12_2015_DMAA)

2016
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      Informarea, consilierea și orientarea în carieră a elevilor argeșeni, pentru creșterea accesului la
învățământul superior în condiții de echitate și incluziune socială, 225000 lei (TC_1_2016_DMAA)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Utilizarea de metode, tehnici și instrumente manageriale pentru analiza și/sau raționalizarea unor

procese manageriale în vederea îmbunătățirii funcţionalităţii şi competitivităţii firmelor
(TC_2_2016_DMAA)

2.      Îmbunătăţirea utilizării tehnicilor şi instrumentelor de conducere, organizare, planificare şi
dezvoltare a afacerilor în diferite sectoare de activitate (TC_3_2016_DMAA)

3.      Analiza particularităţilor, evaluarea performanţelor şi optimizarea procesului comercial în diferite
sectoare de activitate. Studii şi analize la nivel micro si macroeconomic (TC_4_2016_DMAA)

4.      Studii privind perfecționarea politicilor și strategiilor de resurse umane, prin utilizarea teoriilor
motivaționale, a metodelor, tehnicilor și instrumentelor specifice managementului resurse umane
(TC_5_2016_DMAA)

5.      Analiza particularităților și perspectivelor de evoluție ale mediului de afaceri. Studii privind
influența mutațiilor mediul de afaceri (intern și inter național) asupra activităților economice și asupra
competitivităţii lor (TC_6_2016_DMAA)
6.      Aplicarea unor instrumente de marketing, studii și cercetări în scopul perfecționării politicilor și
strategiilor de marketing (TC_7_2016_DMAA)

7.      Studii și analize comparative, previziuni și prognoze privind starea și evoluția unor forme de
turism în diferite zone/regiuni – ca bază de fundamentare a strategiei de dezvoltare la nivel
micro/macro/mondoeconomic (TC_8_2016_DMAA)

8.      Strategii, metode, tehnici și instrumente de eficientizare a administrării afacerilor din comerț/
servicii/ turism și servicii de ospitalitate (TC_9_2016_DMAA)
9.      Fundamentarea de noi scenarii organizatorice/ strategii de dezvoltare a activităţilor comerciale
/turistice, în contextul dezvoltării durabile (la nivel micro/macroeconomic) (TC_10_2016_DMAA)

Departamentul de Drept și Administrație Publică

Lista temelor de cercetare a departamentului de Drept și Administratie Publică
pe anii calendaristici 2012 - 2016

2012
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Evolutia politicii salariale bugetare in Romania reflectata in sistemul unitar de salarizare a
personalulului platit din fonduri publice. (TC_1_2012_DDAP)
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8.      Strategii, metode, tehnici și instrumente de eficientizare a administrării afacerilor din comerț/
servicii/ turism și servicii de ospitalitate (TC_11_2015_DMAA)
9.      Fundamentarea de noi scenarii organizatorice/ strategii de dezvoltare a activităţilor comerciale
/turistice, în contextul dezvoltării durabile (la nivel micro/macroeconomic) (TC_12_2015_DMAA)

2016
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      Informarea, consilierea și orientarea în carieră a elevilor argeșeni, pentru creșterea accesului la
învățământul superior în condiții de echitate și incluziune socială, 225000 lei (TC_1_2016_DMAA)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Utilizarea de metode, tehnici și instrumente manageriale pentru analiza și/sau raționalizarea unor

procese manageriale în vederea îmbunătățirii funcţionalităţii şi competitivităţii firmelor
(TC_2_2016_DMAA)

2.      Îmbunătăţirea utilizării tehnicilor şi instrumentelor de conducere, organizare, planificare şi
dezvoltare a afacerilor în diferite sectoare de activitate (TC_3_2016_DMAA)

3.      Analiza particularităţilor, evaluarea performanţelor şi optimizarea procesului comercial în diferite
sectoare de activitate. Studii şi analize la nivel micro si macroeconomic (TC_4_2016_DMAA)

4.      Studii privind perfecționarea politicilor și strategiilor de resurse umane, prin utilizarea teoriilor
motivaționale, a metodelor, tehnicilor și instrumentelor specifice managementului resurse umane
(TC_5_2016_DMAA)

5.      Analiza particularităților și perspectivelor de evoluție ale mediului de afaceri. Studii privind
influența mutațiilor mediul de afaceri (intern și inter național) asupra activităților economice și asupra
competitivităţii lor (TC_6_2016_DMAA)
6.      Aplicarea unor instrumente de marketing, studii și cercetări în scopul perfecționării politicilor și
strategiilor de marketing (TC_7_2016_DMAA)

7.      Studii și analize comparative, previziuni și prognoze privind starea și evoluția unor forme de
turism în diferite zone/regiuni – ca bază de fundamentare a strategiei de dezvoltare la nivel
micro/macro/mondoeconomic (TC_8_2016_DMAA)

8.      Strategii, metode, tehnici și instrumente de eficientizare a administrării afacerilor din comerț/
servicii/ turism și servicii de ospitalitate (TC_9_2016_DMAA)
9.      Fundamentarea de noi scenarii organizatorice/ strategii de dezvoltare a activităţilor comerciale
/turistice, în contextul dezvoltării durabile (la nivel micro/macroeconomic) (TC_10_2016_DMAA)

Departamentul de Drept și Administrație Publică

Lista temelor de cercetare a departamentului de Drept și Administratie Publică
pe anii calendaristici 2012 - 2016

2012
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Evolutia politicii salariale bugetare in Romania reflectata in sistemul unitar de salarizare a
personalulului platit din fonduri publice. (TC_1_2012_DDAP)
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2.      Dimensiunea sociala  a politicii fiscale referitoare la contributiile de asigurari  sociale
(TC_2_2012_DDAP)

3.      Dezvoltarea  capacităţilor Instituţionale ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului
(TC_3_2012_DDAP)

4.      Abordări teoretice şi practice privind armonizarea legislativă în materia IMM-urilor.  Efecte
pozitive asupra mediului de afaceri din România ca urmare a implementării dispoziţiilor comunitare in
materia  societăţilor private europene (TC_4_2012_DDAP)

5.      Noţiunea de obligaţie (TC_5_2012_DDAP)
6.      Lichidarea pasivului succesoral (TC_6_2012_DDAP)
7.      Raportul dintre dreptul comun al contractelor si contractele speciale (TC_7_2012_DDAP)
8.      Cooperarea judiciara  internationala in materie penala si civila (TC_8_2012_DDAP)
9.      Violenţa familiala – prevenire şi combatere (TC_9_2012_DDAP)
10.      Reevaluarea dreptului civil în lumina noului Cod civil (TC_10_2012_DDAP)
11.      Principiile dreptului - o abordare filosofică (TC_11_2012_DDAP)
12.      Instituţii şi proceduri constituţionale (TC_12_2012_DDAP)
13.      Arbitraj și executare silită (TC_13_2012_DDAP)
14.      Infracţiuni rutiere (TC_14_2012_DDAP)
15.      Institutii de drept procesual civil (TC_18_2012_DDAP)
16.      Instituția răspunderii disciplinare (TC_15_2012_DDAP)
17.      Dreptul Uniunii Europene, politici unionale , legislație unionala și norme interne de

implementare (TC_16_2012_DDAP)
18.      Organizarea, exercitarea si deontologia profesiilor juridice (TC_17_2012_DDAP)
19.      Principiile tehnicii legislative in dreptul intern (TC_19_2012_DDAP)
20.      Institutii de drept procesual penal (TC_20_2012_DDAP)
21.      Reglementari in domeniul dreptului muncii (TC_22_2012_DDAP)
22.      Dreptul comercial in lumina noului Cod civil (TC_21_2012_DDAP)
23.      Functia publica (TC_23_2012_DDAP)
24.      Autoritati ale administratiei publice locale (TC_24_2012_DDAP)
25.      Drept administrativ (TC_25_2012_DDAP)
26.      Protectia juridica a dreprurilor omului (TC_26_2012_DDAP)
27.      Drept administrativ comparat (TC_27_2012_DDAP)

2013
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      Învățarea pe tot parcursul vietii , 59200 lei (TC_27_2013_DDAP)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Procesul civil in reglementarea Noului Cod de procedura civila (TC_1_2013_DDAP)
2.      Cooperarea judiciara  internationala in materie penala si civila (TC_2_2013_DDAP)
3.      Mijloace de investigare criminalistică (TC_3_2013_DDAP)
4.      Reevaluarea dreptului civil în lumina noului Cod civil (TC_4_2013_DDAP)
5.      Puterea discretionara si excesul de putere in activitatea organelor statului (TC_5_2013_DDAP)
6.      Exigentele simplificării legislative aplicate conţinutului normativ al Constituţiei

(TC_6_2013_DDAP)
7.      Restrângerea exerciţiului unor drepturi şi principiul proporţionalităţii (TC_7_2013_DDAP)
8.      Principiul egalităţii în filosofie, doctrină şi jurisprudenţă (TC_8_2013_DDAP)
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5.      Noţiunea de obligaţie (TC_5_2012_DDAP)
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12.      Instituţii şi proceduri constituţionale (TC_12_2012_DDAP)
13.      Arbitraj și executare silită (TC_13_2012_DDAP)
14.      Infracţiuni rutiere (TC_14_2012_DDAP)
15.      Institutii de drept procesual civil (TC_18_2012_DDAP)
16.      Instituția răspunderii disciplinare (TC_15_2012_DDAP)
17.      Dreptul Uniunii Europene, politici unionale , legislație unionala și norme interne de

implementare (TC_16_2012_DDAP)
18.      Organizarea, exercitarea si deontologia profesiilor juridice (TC_17_2012_DDAP)
19.      Principiile tehnicii legislative in dreptul intern (TC_19_2012_DDAP)
20.      Institutii de drept procesual penal (TC_20_2012_DDAP)
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22.      Dreptul comercial in lumina noului Cod civil (TC_21_2012_DDAP)
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24.      Autoritati ale administratiei publice locale (TC_24_2012_DDAP)
25.      Drept administrativ (TC_25_2012_DDAP)
26.      Protectia juridica a dreprurilor omului (TC_26_2012_DDAP)
27.      Drept administrativ comparat (TC_27_2012_DDAP)

2013
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      Învățarea pe tot parcursul vietii , 59200 lei (TC_27_2013_DDAP)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Procesul civil in reglementarea Noului Cod de procedura civila (TC_1_2013_DDAP)
2.      Cooperarea judiciara  internationala in materie penala si civila (TC_2_2013_DDAP)
3.      Mijloace de investigare criminalistică (TC_3_2013_DDAP)
4.      Reevaluarea dreptului civil în lumina noului Cod civil (TC_4_2013_DDAP)
5.      Puterea discretionara si excesul de putere in activitatea organelor statului (TC_5_2013_DDAP)
6.      Exigentele simplificării legislative aplicate conţinutului normativ al Constituţiei

(TC_6_2013_DDAP)
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2.      Dimensiunea sociala  a politicii fiscale referitoare la contributiile de asigurari  sociale
(TC_2_2012_DDAP)

3.      Dezvoltarea  capacităţilor Instituţionale ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului
(TC_3_2012_DDAP)
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7.      Raportul dintre dreptul comun al contractelor si contractele speciale (TC_7_2012_DDAP)
8.      Cooperarea judiciara  internationala in materie penala si civila (TC_8_2012_DDAP)
9.      Violenţa familiala – prevenire şi combatere (TC_9_2012_DDAP)
10.      Reevaluarea dreptului civil în lumina noului Cod civil (TC_10_2012_DDAP)
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16.      Instituția răspunderii disciplinare (TC_15_2012_DDAP)
17.      Dreptul Uniunii Europene, politici unionale , legislație unionala și norme interne de

implementare (TC_16_2012_DDAP)
18.      Organizarea, exercitarea si deontologia profesiilor juridice (TC_17_2012_DDAP)
19.      Principiile tehnicii legislative in dreptul intern (TC_19_2012_DDAP)
20.      Institutii de drept procesual penal (TC_20_2012_DDAP)
21.      Reglementari in domeniul dreptului muncii (TC_22_2012_DDAP)
22.      Dreptul comercial in lumina noului Cod civil (TC_21_2012_DDAP)
23.      Functia publica (TC_23_2012_DDAP)
24.      Autoritati ale administratiei publice locale (TC_24_2012_DDAP)
25.      Drept administrativ (TC_25_2012_DDAP)
26.      Protectia juridica a dreprurilor omului (TC_26_2012_DDAP)
27.      Drept administrativ comparat (TC_27_2012_DDAP)

2013
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      Învățarea pe tot parcursul vietii , 59200 lei (TC_27_2013_DDAP)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Procesul civil in reglementarea Noului Cod de procedura civila (TC_1_2013_DDAP)
2.      Cooperarea judiciara  internationala in materie penala si civila (TC_2_2013_DDAP)
3.      Mijloace de investigare criminalistică (TC_3_2013_DDAP)
4.      Reevaluarea dreptului civil în lumina noului Cod civil (TC_4_2013_DDAP)
5.      Puterea discretionara si excesul de putere in activitatea organelor statului (TC_5_2013_DDAP)
6.      Exigentele simplificării legislative aplicate conţinutului normativ al Constituţiei

(TC_6_2013_DDAP)
7.      Restrângerea exerciţiului unor drepturi şi principiul proporţionalităţii (TC_7_2013_DDAP)
8.      Principiul egalităţii în filosofie, doctrină şi jurisprudenţă (TC_8_2013_DDAP)
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9.      Actul administrativ. Controlul administrativ şi răspunderea administrativă (TC_9_2013_DDAP)
10.      Reflectarea Conventiei Europene a Drepturilor Omului in legislatia penala româna

(TC_10_2013_DDAP)
11.      Analiza institutiilor fundamentale ale dreptului penal in raport de prevederile noului Cod penal
(TC_11_2013_DDAP)

12.      Terorismul- reglementare europeana si nationala (TC_12_2013_DDAP)
13.      Protecția copilului și a drepturilor sale (TC_13_2013_DDAP)
14.      Procedura cercetării disciplinare și sancțiuni disciplinare (TC_14_2013_DDAP)
15.      Protecţia publică a salariilor: Reglementări normative şi sociale (TC_15_2013_DDAP)
16.      Infracţiuni rutiere (TC_16_2013_DDAP)
17.      Drept constituțional (TC_17_2013_DDAP)
18.      Autonomia locala (TC_18_2013_DDAP)
19.      Dreptul Uniunii Europene, politici unionale , legislație unionala și norme interne de

implementare (TC_19_2013_DDAP)
20. Organizarea, exercitarea si deontologia profesiilor juridice (TC_20_2013_DDAP)
21.      Institutii de drept procesual penal (TC_21_2013_DDAP)
22.      Reglementari in domeniul dreptului muncii (TC_23_2013_DDAP)
23.      Dreptul comercial in lumina noului Cod civil (TC_22_2013_DDAP)
24.      Drept administrativ (TC_24_2013_DDAP)
25.      Protectia juridica a dreprurilor omului (TC_25_2013_DDAP)
26.      Drept administrativ comparat (TC_26_2013_DDAP)

2014
A. Teme de cercetare finanţate

1.      Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi
implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ, 10610069 lei (TC_27_2014_DDAP)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Abodari teoretice ale instituțiilor de drept civil conform noului Cod Civil (TC_1_2014_DDAP)
2.      Impactul reglementărilor constituționale în materia dreptului de proprietate  (TC_2_2014_DDAP)
3. Instabilitatea legislativă si supranormativizarea – cauză a insecurităţii juridice și a devalorizării

legii  (TC_3_2014_DDAP)
4.      Etapa pre-parlamentară a procedurii legislative. Scurtă analiză (TC_4_2014_DDAP)
5.      Protectia juridică a drepturilor copilului (TC_5_2014_DDAP)
6.      Caile de atac de retractare (TC_6_2014_DDAP)

7.      Drept constitutional  (TC_7_2014_DDAP)
8.      Actul administrativ. Controlul administrativ şi răspunderea administrativă (TC_8_2014_DDAP)
9.      Reglementări în domeniul dreptului muncii și securităţii sociale (TC_9_2014_DDAP)

10.      Teoria generala a dreptului (TC_10_2014_DDAP)
11.      Realizarea dreptului (TC_11_2014_DDAP)
12.      Instituții de drept penal în vechea și noua reglementare (TC_12_2014_DDAP)

13.      Consideratii privind protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene in baza Legii nr.78/2000
privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie (TC_13_2014_DDAP)

14.      Criza legii contemporane (TC_14_2014_DDAP)
15.      Protecţia juridică a drepturilor omului (TC_15_2014_DDAP)
16.      Regionalizarea. Efecte si consecinte (TC_16_2014_DDAP)
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9.      Actul administrativ. Controlul administrativ şi răspunderea administrativă (TC_9_2013_DDAP)
10.      Reflectarea Conventiei Europene a Drepturilor Omului in legislatia penala româna

(TC_10_2013_DDAP)
11.      Analiza institutiilor fundamentale ale dreptului penal in raport de prevederile noului Cod penal
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26.      Drept administrativ comparat (TC_26_2013_DDAP)

2014
A. Teme de cercetare finanţate

1.      Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi
implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ, 10610069 lei (TC_27_2014_DDAP)
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3. Instabilitatea legislativă si supranormativizarea – cauză a insecurităţii juridice și a devalorizării

legii  (TC_3_2014_DDAP)
4.      Etapa pre-parlamentară a procedurii legislative. Scurtă analiză (TC_4_2014_DDAP)
5.      Protectia juridică a drepturilor copilului (TC_5_2014_DDAP)
6.      Caile de atac de retractare (TC_6_2014_DDAP)

7.      Drept constitutional  (TC_7_2014_DDAP)
8.      Actul administrativ. Controlul administrativ şi răspunderea administrativă (TC_8_2014_DDAP)
9.      Reglementări în domeniul dreptului muncii și securităţii sociale (TC_9_2014_DDAP)

10.      Teoria generala a dreptului (TC_10_2014_DDAP)
11.      Realizarea dreptului (TC_11_2014_DDAP)
12.      Instituții de drept penal în vechea și noua reglementare (TC_12_2014_DDAP)

13.      Consideratii privind protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene in baza Legii nr.78/2000
privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie (TC_13_2014_DDAP)

14.      Criza legii contemporane (TC_14_2014_DDAP)
15.      Protecţia juridică a drepturilor omului (TC_15_2014_DDAP)
16.      Regionalizarea. Efecte si consecinte (TC_16_2014_DDAP)
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9.      Actul administrativ. Controlul administrativ şi răspunderea administrativă (TC_9_2013_DDAP)
10.      Reflectarea Conventiei Europene a Drepturilor Omului in legislatia penala româna

(TC_10_2013_DDAP)
11.      Analiza institutiilor fundamentale ale dreptului penal in raport de prevederile noului Cod penal
(TC_11_2013_DDAP)

12.      Terorismul- reglementare europeana si nationala (TC_12_2013_DDAP)
13.      Protecția copilului și a drepturilor sale (TC_13_2013_DDAP)
14.      Procedura cercetării disciplinare și sancțiuni disciplinare (TC_14_2013_DDAP)
15.      Protecţia publică a salariilor: Reglementări normative şi sociale (TC_15_2013_DDAP)
16.      Infracţiuni rutiere (TC_16_2013_DDAP)
17.      Drept constituțional (TC_17_2013_DDAP)
18.      Autonomia locala (TC_18_2013_DDAP)
19.      Dreptul Uniunii Europene, politici unionale , legislație unionala și norme interne de

implementare (TC_19_2013_DDAP)
20. Organizarea, exercitarea si deontologia profesiilor juridice (TC_20_2013_DDAP)
21.      Institutii de drept procesual penal (TC_21_2013_DDAP)
22.      Reglementari in domeniul dreptului muncii (TC_23_2013_DDAP)
23.      Dreptul comercial in lumina noului Cod civil (TC_22_2013_DDAP)
24.      Drept administrativ (TC_24_2013_DDAP)
25.      Protectia juridica a dreprurilor omului (TC_25_2013_DDAP)
26.      Drept administrativ comparat (TC_26_2013_DDAP)

2014
A. Teme de cercetare finanţate

1.      Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi
implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ, 10610069 lei (TC_27_2014_DDAP)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Abodari teoretice ale instituțiilor de drept civil conform noului Cod Civil (TC_1_2014_DDAP)
2.      Impactul reglementărilor constituționale în materia dreptului de proprietate  (TC_2_2014_DDAP)
3. Instabilitatea legislativă si supranormativizarea – cauză a insecurităţii juridice și a devalorizării

legii  (TC_3_2014_DDAP)
4.      Etapa pre-parlamentară a procedurii legislative. Scurtă analiză (TC_4_2014_DDAP)
5.      Protectia juridică a drepturilor copilului (TC_5_2014_DDAP)
6.      Caile de atac de retractare (TC_6_2014_DDAP)

7.      Drept constitutional  (TC_7_2014_DDAP)
8.      Actul administrativ. Controlul administrativ şi răspunderea administrativă (TC_8_2014_DDAP)
9.      Reglementări în domeniul dreptului muncii și securităţii sociale (TC_9_2014_DDAP)

10.      Teoria generala a dreptului (TC_10_2014_DDAP)
11.      Realizarea dreptului (TC_11_2014_DDAP)
12.      Instituții de drept penal în vechea și noua reglementare (TC_12_2014_DDAP)

13.      Consideratii privind protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene in baza Legii nr.78/2000
privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie (TC_13_2014_DDAP)

14.      Criza legii contemporane (TC_14_2014_DDAP)
15.      Protecţia juridică a drepturilor omului (TC_15_2014_DDAP)
16.      Regionalizarea. Efecte si consecinte (TC_16_2014_DDAP)
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17.      Introducere in dreptul international privat (TC_17_2014_DDAP)
18.      Deontologia functionarului public (TC_18_2014_DDAP)

19.      Notiuni de drept bancar (TC_19_2014_DDAP)
20.      Dreptul Uniunii Europene, politici unionale , legislație unionala și norme interne de

implementare (TC_20_2014_DDAP)
21.      Organizarea, exercitarea si deontologia profesiilor juridice (TC_21_2014_DDAP)
22.      Crima și criminalitatea. Repere criminologice (TC_22_2014_DDAP)
23.      Instituții de drept procesual civil (TC_23_2014_DDAP)
24.      Institutii de drept procesual penal (TC_24_2014_DDAP)
25.      Reglementari in domeniul dreptului muncii (TC_26_2014_DDAP)
26.      Dreptul comercial in lumina noului Cod civil (TC_25_2014_DDAP)
27.      Drept administrativ european (TC_28_2014_DDAP)
28.      Drept administrativ (TC_29_2014_DDAP)
29.      Organizarea muncii in sectorul public (TC_30_2014_DDAP)
30.      Performante si transformari in administratia publica, (TC_31_2014_DDAP)

2015
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      Învățarea pe tot parcursul vieții, 102700 lei (TC_34_2015_DDAP)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Efectele juridice ale timpului (TC_1_2015_DDAP)

2. O nouă viziune asupra funcţiei legislative (TC_2_2015_DDAP)
3.      Etapa parlamentară a procedurii legislative (TC_3_2015_DDAP)
4.      Dreptul mediului (TC_4_2015_DDAP)
5.      Activitatea de elaborare a legilor după integrarea în Uniunea Europeană. Analiză a tehnicii şi

procedurii legislative naţionale şi unionale (TC_5_2015_DDAP)
6.      Continuitate şi noutate în materia accesiunii imobiliare artificiale în dreptul civil român

(TC_6_2015_DDAP)
7.      Drept bugetar (TC_7_2015_DDAP)

8.       Institutii de drept penal (TC_8_2015_DDAP)
9.      Personalitatea criminală din punct de vedere criminologic (TC_9_2015_DDAP)
10.      Instituţii constituţionale şi politice (TC_10_2015_DDAP)
11.      Limitele puterii  (TC_12_2015_DDAP)
12.      Arbitraj și executare silită în lumina noului Cod de procedură civilă (TC_13_2015_DDAP)
13.      Rolul creator al judecătorului național, după modelul european, în lumina noilor reforme

legislative (TC_14_2015_DDAP)
14.      Executarea hotărârilor în materia contenciosului administrativ (TC_15_2015_DDAP)

15.      Sistemul electoral romanesc. Prezent și perspective (TC_16_2015_DDAP)
16.      Drepturi și libertăți fundamentale (TC_17_2015_DDAP)
17.      Criza justiției și justiția crizei (TC_18_2015_DDAP)
18.      Contractul de transport (TC_19_2015_DDAP)

19.      Răspunderea disciplinară a funcționarilor publici (TC_20_2015_DDAP)
20.      Abodari teoretice ale instituțiilor de drept civil conform noului Cod Civil, (TC_21_2015_DDAP)

21.      Dreptul Uniunii Europene, politici unionale , legislație unionala și norme interne de
implementare (TC_22_2015_DDAP)
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17.      Introducere in dreptul international privat (TC_17_2014_DDAP)
18.      Deontologia functionarului public (TC_18_2014_DDAP)

19.      Notiuni de drept bancar (TC_19_2014_DDAP)
20.      Dreptul Uniunii Europene, politici unionale , legislație unionala și norme interne de

implementare (TC_20_2014_DDAP)
21.      Organizarea, exercitarea si deontologia profesiilor juridice (TC_21_2014_DDAP)
22.      Crima și criminalitatea. Repere criminologice (TC_22_2014_DDAP)
23.      Instituții de drept procesual civil (TC_23_2014_DDAP)
24.      Institutii de drept procesual penal (TC_24_2014_DDAP)
25.      Reglementari in domeniul dreptului muncii (TC_26_2014_DDAP)
26.      Dreptul comercial in lumina noului Cod civil (TC_25_2014_DDAP)
27.      Drept administrativ european (TC_28_2014_DDAP)
28.      Drept administrativ (TC_29_2014_DDAP)
29.      Organizarea muncii in sectorul public (TC_30_2014_DDAP)
30.      Performante si transformari in administratia publica, (TC_31_2014_DDAP)

2015
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      Învățarea pe tot parcursul vieții, 102700 lei (TC_34_2015_DDAP)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Efectele juridice ale timpului (TC_1_2015_DDAP)

2. O nouă viziune asupra funcţiei legislative (TC_2_2015_DDAP)
3.      Etapa parlamentară a procedurii legislative (TC_3_2015_DDAP)
4.      Dreptul mediului (TC_4_2015_DDAP)
5.      Activitatea de elaborare a legilor după integrarea în Uniunea Europeană. Analiză a tehnicii şi

procedurii legislative naţionale şi unionale (TC_5_2015_DDAP)
6.      Continuitate şi noutate în materia accesiunii imobiliare artificiale în dreptul civil român

(TC_6_2015_DDAP)
7.      Drept bugetar (TC_7_2015_DDAP)

8.       Institutii de drept penal (TC_8_2015_DDAP)
9.      Personalitatea criminală din punct de vedere criminologic (TC_9_2015_DDAP)
10.      Instituţii constituţionale şi politice (TC_10_2015_DDAP)
11.      Limitele puterii  (TC_12_2015_DDAP)
12.      Arbitraj și executare silită în lumina noului Cod de procedură civilă (TC_13_2015_DDAP)
13.      Rolul creator al judecătorului național, după modelul european, în lumina noilor reforme

legislative (TC_14_2015_DDAP)
14.      Executarea hotărârilor în materia contenciosului administrativ (TC_15_2015_DDAP)

15.      Sistemul electoral romanesc. Prezent și perspective (TC_16_2015_DDAP)
16.      Drepturi și libertăți fundamentale (TC_17_2015_DDAP)
17.      Criza justiției și justiția crizei (TC_18_2015_DDAP)
18.      Contractul de transport (TC_19_2015_DDAP)

19.      Răspunderea disciplinară a funcționarilor publici (TC_20_2015_DDAP)
20.      Abodari teoretice ale instituțiilor de drept civil conform noului Cod Civil, (TC_21_2015_DDAP)

21.      Dreptul Uniunii Europene, politici unionale , legislație unionala și norme interne de
implementare (TC_22_2015_DDAP)
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22.      Organizarea, exercitarea si deontologia profesiilor juridice (TC_23_2015_DDAP)
23.      Institutii de drept bancar (TC_24_2015_DDAP)
24.      contractul individual de munca - elemente definitorii (TC_0_2015_DDAP)
25.      Instituții procesuale în lumina noului Cod de procedură civilă (TC_25_2015_DDAP)
26.      Instituții de drept civil in lumina noului Cod civil (TC_26_2015_DDAP)
27.      Institutii de drept procesual penal (TC_27_2015_DDAP)
28.      Drept administrativ (TC_28_2015_DDAP)
29.      Dreptul comercial in lumina noului Cod civil (TC_29_2015_DDAP)
30.      Reglementari in domeniul dreptului muncii (TC_30_2015_DDAP)
31.      Dr. refugiatilor si azilul (TC_31_2015_DDAP)
32.      Migratia (TC_32_2015_DDAP)
33.      Protectia juridica a dreprurilor omului (TC_33_2015_DDAP)

2016
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Drept constituţional. Teoria generală a statului (TC_0_2016_DDAP)
2.      Viciile de consimțământ (TC_1_2016_DDAP)
3.      Obligația de întreținere între soți (TC_2_2016_DDAP)
4.      Criminalitatea feminină (TC_3_2016_DDAP)
5.      Autoritatea angajatorului asupra salariatului – instrumente juridice (TC_4_2016_DDAP)
6.      Analiză a cauzelor de încetare a contractului individual de muncă  (TC_5_2016_DDAP)
7.      Sancțiuni disciplinare (TC_6_2016_DDAP)
8.      Supremația dreptului Uniunii Europene asupra dreptului național (TC_7_2016_DDAP)
9.      Procedura legislativă la nivelul Uniunii Europene (TC_8_2016_DDAP)
10.      Fundamentele dreptului (TC_9_2016_DDAP)
11.      Referendumul (TC_10_2016_DDAP)
12.      Protecţia juridică a principalilor factori de mediu (TC_11_2016_DDAP)

13.      Reproducerea umană asistată medical (TC_12_2016_DDAP)
14.      Drept bugetar (TC_13_2016_DDAP)

15.      Instituții constituționale și politice (TC_14_2016_DDAP)
16.      Abodari teoretice ale instituțiilor de drept civil conform noului Cod Civil, (TC_15_2016_DDAP)
17.      Dreptul Uniunii Europene, politici unionale , legislație unionala și norme interne de

implementare (TC_16_2016_DDAP)
18.      Organizarea, exercitarea si deontologia profesiilor juridice (TC_17_2016_DDAP)
19.      Institutii de drept bancar (TC_18_2016_DDAP)
20.      Instituții procesuale în lumina noului Cod de procedură civilă (TC_19_2016_DDAP)
21.      Institutii de drept procesual penal (TC_20_2016_DDAP)
22.      Dreptul comercial in lumina noului Cod civil (TC_21_2016_DDAP)
23.      Reglementari in domeniul dreptului muncii (TC_22_2016_DDAP)

24.      Drept administrativBiroscratia in sectorul public (TC_23_2016_DDAP)
25.      Dreptul refugiatilor si azilul (TC_24_2016_DDAP)
26.      Drept administrativ (TC_25_2016_DDAP)

27.      Protectia juridica a dreprurilor omului (TC_26_2016_DDAP)

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

34 / 46

22.      Organizarea, exercitarea si deontologia profesiilor juridice (TC_23_2015_DDAP)
23.      Institutii de drept bancar (TC_24_2015_DDAP)
24.      contractul individual de munca - elemente definitorii (TC_0_2015_DDAP)
25.      Instituții procesuale în lumina noului Cod de procedură civilă (TC_25_2015_DDAP)
26.      Instituții de drept civil in lumina noului Cod civil (TC_26_2015_DDAP)
27.      Institutii de drept procesual penal (TC_27_2015_DDAP)
28.      Drept administrativ (TC_28_2015_DDAP)
29.      Dreptul comercial in lumina noului Cod civil (TC_29_2015_DDAP)
30.      Reglementari in domeniul dreptului muncii (TC_30_2015_DDAP)
31.      Dr. refugiatilor si azilul (TC_31_2015_DDAP)
32.      Migratia (TC_32_2015_DDAP)
33.      Protectia juridica a dreprurilor omului (TC_33_2015_DDAP)

2016
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Drept constituţional. Teoria generală a statului (TC_0_2016_DDAP)
2.      Viciile de consimțământ (TC_1_2016_DDAP)
3.      Obligația de întreținere între soți (TC_2_2016_DDAP)
4.      Criminalitatea feminină (TC_3_2016_DDAP)
5.      Autoritatea angajatorului asupra salariatului – instrumente juridice (TC_4_2016_DDAP)
6.      Analiză a cauzelor de încetare a contractului individual de muncă  (TC_5_2016_DDAP)
7.      Sancțiuni disciplinare (TC_6_2016_DDAP)
8.      Supremația dreptului Uniunii Europene asupra dreptului național (TC_7_2016_DDAP)
9.      Procedura legislativă la nivelul Uniunii Europene (TC_8_2016_DDAP)
10.      Fundamentele dreptului (TC_9_2016_DDAP)
11.      Referendumul (TC_10_2016_DDAP)
12.      Protecţia juridică a principalilor factori de mediu (TC_11_2016_DDAP)

13.      Reproducerea umană asistată medical (TC_12_2016_DDAP)
14.      Drept bugetar (TC_13_2016_DDAP)

15.      Instituții constituționale și politice (TC_14_2016_DDAP)
16.      Abodari teoretice ale instituțiilor de drept civil conform noului Cod Civil, (TC_15_2016_DDAP)
17.      Dreptul Uniunii Europene, politici unionale , legislație unionala și norme interne de

implementare (TC_16_2016_DDAP)
18.      Organizarea, exercitarea si deontologia profesiilor juridice (TC_17_2016_DDAP)
19.      Institutii de drept bancar (TC_18_2016_DDAP)
20.      Instituții procesuale în lumina noului Cod de procedură civilă (TC_19_2016_DDAP)
21.      Institutii de drept procesual penal (TC_20_2016_DDAP)
22.      Dreptul comercial in lumina noului Cod civil (TC_21_2016_DDAP)
23.      Reglementari in domeniul dreptului muncii (TC_22_2016_DDAP)

24.      Drept administrativBiroscratia in sectorul public (TC_23_2016_DDAP)
25.      Dreptul refugiatilor si azilul (TC_24_2016_DDAP)
26.      Drept administrativ (TC_25_2016_DDAP)

27.      Protectia juridica a dreprurilor omului (TC_26_2016_DDAP)

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

34 / 46

22.      Organizarea, exercitarea si deontologia profesiilor juridice (TC_23_2015_DDAP)
23.      Institutii de drept bancar (TC_24_2015_DDAP)
24.      contractul individual de munca - elemente definitorii (TC_0_2015_DDAP)
25.      Instituții procesuale în lumina noului Cod de procedură civilă (TC_25_2015_DDAP)
26.      Instituții de drept civil in lumina noului Cod civil (TC_26_2015_DDAP)
27.      Institutii de drept procesual penal (TC_27_2015_DDAP)
28.      Drept administrativ (TC_28_2015_DDAP)
29.      Dreptul comercial in lumina noului Cod civil (TC_29_2015_DDAP)
30.      Reglementari in domeniul dreptului muncii (TC_30_2015_DDAP)
31.      Dr. refugiatilor si azilul (TC_31_2015_DDAP)
32.      Migratia (TC_32_2015_DDAP)
33.      Protectia juridica a dreprurilor omului (TC_33_2015_DDAP)

2016
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Drept constituţional. Teoria generală a statului (TC_0_2016_DDAP)
2.      Viciile de consimțământ (TC_1_2016_DDAP)
3.      Obligația de întreținere între soți (TC_2_2016_DDAP)
4.      Criminalitatea feminină (TC_3_2016_DDAP)
5.      Autoritatea angajatorului asupra salariatului – instrumente juridice (TC_4_2016_DDAP)
6.      Analiză a cauzelor de încetare a contractului individual de muncă  (TC_5_2016_DDAP)
7.      Sancțiuni disciplinare (TC_6_2016_DDAP)
8.      Supremația dreptului Uniunii Europene asupra dreptului național (TC_7_2016_DDAP)
9.      Procedura legislativă la nivelul Uniunii Europene (TC_8_2016_DDAP)
10.      Fundamentele dreptului (TC_9_2016_DDAP)
11.      Referendumul (TC_10_2016_DDAP)
12.      Protecţia juridică a principalilor factori de mediu (TC_11_2016_DDAP)

13.      Reproducerea umană asistată medical (TC_12_2016_DDAP)
14.      Drept bugetar (TC_13_2016_DDAP)

15.      Instituții constituționale și politice (TC_14_2016_DDAP)
16.      Abodari teoretice ale instituțiilor de drept civil conform noului Cod Civil, (TC_15_2016_DDAP)
17.      Dreptul Uniunii Europene, politici unionale , legislație unionala și norme interne de

implementare (TC_16_2016_DDAP)
18.      Organizarea, exercitarea si deontologia profesiilor juridice (TC_17_2016_DDAP)
19.      Institutii de drept bancar (TC_18_2016_DDAP)
20.      Instituții procesuale în lumina noului Cod de procedură civilă (TC_19_2016_DDAP)
21.      Institutii de drept procesual penal (TC_20_2016_DDAP)
22.      Dreptul comercial in lumina noului Cod civil (TC_21_2016_DDAP)
23.      Reglementari in domeniul dreptului muncii (TC_22_2016_DDAP)

24.      Drept administrativBiroscratia in sectorul public (TC_23_2016_DDAP)
25.      Dreptul refugiatilor si azilul (TC_24_2016_DDAP)
26.      Drept administrativ (TC_25_2016_DDAP)

27.      Protectia juridica a dreprurilor omului (TC_26_2016_DDAP)



UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

35 / 46

Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Stiinte Sociale și Psihologie
Departamentul de Știinte ale Educației

Lista temelor de cercetare a departamentului de Știinte ale Educației
pe anii calendaristici 2012 - 2016

2012
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Strategii didactice inovative pentru optimizarea învățării scolare (TC_1_2012_DSE)
2.      Aspecte teoretice și metodologice ale Curriculumului pentru învățământ preșcolar și primar

(TC_2_2012_DSE)
3.      Management conflictului în învățământul preșcolar și primar (TC_3_2012_DSE)
4.      Calitate în educație (TC_4_2012_DSE)
5.      Implicații psihopedagogice ale utilizării TIC   (TC_5_2012_DSE)
6.      Studii privind factorii dezvoltării socio- cognitivi la vârstele timpurii (TC_6_2012_DSE)
7.      Strategii didactice în învăṭarea limbii române ca limbă straină   (TC_1_2012_DSE)
8.      Dificultăṭi ale predarii limbii române ca limbă străină (TC_2_2012_DSE)
9.      Managementul securităţii informaţiilor   (TC_3_2012_DSE)
10.      Teaching Business English with web/internet resources  (TC_4_2012_DSE)
11.      Responsablitate socială și etică organizațională: standarde si practici actuale în perspectivă

comparată  (TC_5_2012_DSE)
12.      Implicații asupra utilizării și dezvoltării capitalului uman în România  (TC_6_2012_DSE)
13.      Responsabilitate socială și etică organizațională: standarde si practici actuale în perspectivă

comparată  (TC_7_2012_DSE)
14.      Studii și cercetări în domeniul științelor aplicate în pedagogia învăţământului preşcolar şi primar

(TC_7_2012_DSE)
15.      Cercetari in didactica specialitatii (TC_8_2012_DSE)
16.      Studii si cercetari in stiinte aplicate (TC_9_2012_DSE)
17.      1. Identitate și alteritate (TC_1_2012_DLLIA)
18.      2. Timp și spațiu în literatură  (TC_2_2012_DLLIA)
19.      3. Plurilingvism şi multilingvism (TC_3_2012_DLLIA)
20.      4. Imagologie și mentalități (TC_4_2012_DLLIA)
21.      6. Lingvistică teoretică și aplicată (TC_6_2012_DLLIA)
22. 7. Tendințe actuale în gramatică (TC_7_2012_DLLIA)
23.      Evoluţia culturii muzicale argeşene, muscelene, munteneşti în contextul culturii muzicale

naţionale şi europene (TC_1_2012_DLLIA)
24.      Aspecte psihologice, psihopedagogice și sociale ale asistenței și protecției copiilor, femeilor,

bătrânilor, persoanelor cu dizabilități și persoanelor dependente (TC_5_2012_DPSCAS)
25.      Aspecte teoretico-metodologice și confruntări de idei în domeniile sociologiei și  asistenței

sociale;  (TC_1_2012_DPSCAS)
26.      Promovarea protecției și coeziunii sociale în România și Uniunea Europeană.

(TC_2_2012_DPSCAS)
27.      Perspective teoretice și practice ale consilierii și asistenței sociale a familiei, copilului, grupurilor

defavorizate. (TC_3_2012_DPSCAS)
28.      Cercetări avansate asupra problemelor sociale ale societății globale: criza statului bunăstării,

sărăcia, marginalizarea socială, incluziunea socială a persoanelor vulnerabile (TC_4_2012_DPSCAS)
29.      Strategii si politici de prevenire a violenței, consumului de alcool și droguri în rândul tinerilor.;

(TC_6_2012_DPSCAS)
30.      Aspecte etice și deontologice ale managementului organizațiilor din sfera socială..

(TC_9_2012_DPSCAS)
31.      Dreptate socială, intergeneratională și dezvoltare sustenabilă a comunităților, în vederea

îmbunătățirii calității generale a vieții (TC_10_2012_DPSCAS)
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bătrânilor, persoanelor cu dizabilități și persoanelor dependente (TC_5_2012_DPSCAS)
25.      Aspecte teoretico-metodologice și confruntări de idei în domeniile sociologiei și  asistenței

sociale;  (TC_1_2012_DPSCAS)
26.      Promovarea protecției și coeziunii sociale în România și Uniunea Europeană.

(TC_2_2012_DPSCAS)
27.      Perspective teoretice și practice ale consilierii și asistenței sociale a familiei, copilului, grupurilor

defavorizate. (TC_3_2012_DPSCAS)
28.      Cercetări avansate asupra problemelor sociale ale societății globale: criza statului bunăstării,

sărăcia, marginalizarea socială, incluziunea socială a persoanelor vulnerabile (TC_4_2012_DPSCAS)
29.      Strategii si politici de prevenire a violenței, consumului de alcool și droguri în rândul tinerilor.;

(TC_6_2012_DPSCAS)
30.      Aspecte etice și deontologice ale managementului organizațiilor din sfera socială..

(TC_9_2012_DPSCAS)
31.      Dreptate socială, intergeneratională și dezvoltare sustenabilă a comunităților, în vederea

îmbunătățirii calității generale a vieții (TC_10_2012_DPSCAS)
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Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Stiinte Sociale și Psihologie
Departamentul de Știinte ale Educației

Lista temelor de cercetare a departamentului de Știinte ale Educației
pe anii calendaristici 2012 - 2016

2012
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Strategii didactice inovative pentru optimizarea învățării scolare (TC_1_2012_DSE)
2.      Aspecte teoretice și metodologice ale Curriculumului pentru învățământ preșcolar și primar

(TC_2_2012_DSE)
3.      Management conflictului în învățământul preșcolar și primar (TC_3_2012_DSE)
4.      Calitate în educație (TC_4_2012_DSE)
5.      Implicații psihopedagogice ale utilizării TIC   (TC_5_2012_DSE)
6.      Studii privind factorii dezvoltării socio- cognitivi la vârstele timpurii (TC_6_2012_DSE)
7.      Strategii didactice în învăṭarea limbii române ca limbă straină   (TC_1_2012_DSE)
8.      Dificultăṭi ale predarii limbii române ca limbă străină (TC_2_2012_DSE)
9.      Managementul securităţii informaţiilor   (TC_3_2012_DSE)
10.      Teaching Business English with web/internet resources  (TC_4_2012_DSE)
11.      Responsablitate socială și etică organizațională: standarde si practici actuale în perspectivă

comparată  (TC_5_2012_DSE)
12.      Implicații asupra utilizării și dezvoltării capitalului uman în România  (TC_6_2012_DSE)
13.      Responsabilitate socială și etică organizațională: standarde si practici actuale în perspectivă

comparată  (TC_7_2012_DSE)
14.      Studii și cercetări în domeniul științelor aplicate în pedagogia învăţământului preşcolar şi primar

(TC_7_2012_DSE)
15.      Cercetari in didactica specialitatii (TC_8_2012_DSE)
16.      Studii si cercetari in stiinte aplicate (TC_9_2012_DSE)
17.      1. Identitate și alteritate (TC_1_2012_DLLIA)
18.      2. Timp și spațiu în literatură  (TC_2_2012_DLLIA)
19.      3. Plurilingvism şi multilingvism (TC_3_2012_DLLIA)
20.      4. Imagologie și mentalități (TC_4_2012_DLLIA)
21.      6. Lingvistică teoretică și aplicată (TC_6_2012_DLLIA)
22. 7. Tendințe actuale în gramatică (TC_7_2012_DLLIA)
23.      Evoluţia culturii muzicale argeşene, muscelene, munteneşti în contextul culturii muzicale

naţionale şi europene (TC_1_2012_DLLIA)
24.      Aspecte psihologice, psihopedagogice și sociale ale asistenței și protecției copiilor, femeilor,

bătrânilor, persoanelor cu dizabilități și persoanelor dependente (TC_5_2012_DPSCAS)
25.      Aspecte teoretico-metodologice și confruntări de idei în domeniile sociologiei și  asistenței

sociale;  (TC_1_2012_DPSCAS)
26.      Promovarea protecției și coeziunii sociale în România și Uniunea Europeană.

(TC_2_2012_DPSCAS)
27.      Perspective teoretice și practice ale consilierii și asistenței sociale a familiei, copilului, grupurilor

defavorizate. (TC_3_2012_DPSCAS)
28.      Cercetări avansate asupra problemelor sociale ale societății globale: criza statului bunăstării,

sărăcia, marginalizarea socială, incluziunea socială a persoanelor vulnerabile (TC_4_2012_DPSCAS)
29.      Strategii si politici de prevenire a violenței, consumului de alcool și droguri în rândul tinerilor.;

(TC_6_2012_DPSCAS)
30.      Aspecte etice și deontologice ale managementului organizațiilor din sfera socială..

(TC_9_2012_DPSCAS)
31.      Dreptate socială, intergeneratională și dezvoltare sustenabilă a comunităților, în vederea

îmbunătățirii calității generale a vieții (TC_10_2012_DPSCAS)
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32.      Sportul pentru toţi, Fitness, activitate fizică relaţionată cu starea de sănătate, turism, loisir şi
activităţi de timp liber (TC_4_2012_DEFS)

33.      Educaţie fizică şi sportivă, Sport şcolar (TC_1_2012_DEFS)
34.      Sport şi Performantă în Sport (TC_2_2012_DEFS)
35.      Kinetoterapie, Educaţie fizică adaptată, Sport adaptat (TC_3_2012_DEFS)
36.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi

a educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de
performanţă Sportivă (TC_5_2012_DEFS)

2013
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Strategii didactice inovative pentru optimizarea învățării scolare (TC_1_2013_DSE)
2.      Orientări contemporane în psihologia educației  (TC_2_2013_DSE)
3.      Calitate în educație (TC_3_2013_DSE)
4.      Factori ai reușitei școlare (TC_4_2013_DSE)
5.      Implicații psihopedagogice ale utilizării TIC (TC_5_2013_DSE)
6.      Studii privind socializarea la vârstele timpurii (TC_6_2013_DSE)
7.      Strategii financiare competitive  (TC_1_2013_DSE)
8.      Combaterea fenomenelor de discriminare, descurajare și defavorizare pe piața muncii

(TC_2_2013_DSE)
9.      Comportamentul social, modele de coeziune şi flexibilitate a relațiilor sociale  (TC_3_2013_DSE)
10.      Teaching Business English with web/internet resources  (TC_4_2013_DSE)
11.      Managementul securităţii informaţiilor   (TC_5_2013_DSE)
12.      Dificultăṭi ale predarii limbii române ca limbă străină (TC_6_2013_DSE)
13.      Mass-media în învăṭarea limbii române ca limbă straină (TC_7_2013_DSE)
14.      Studii și cercetări în domeniul științelor aplicate în pedagogia învăţământului preşcolar şi primar

(TC_7_2013_DSE)
15.      Cercetari in didactica specialitatii (TC_8_2013_DSE)
16.      Studii si cercetari in stiinte aplicate (TC_9_2013_DSE)
17. Traductologie (TC_3_2013_DLSA)
18.      2. Didactică integrată a limbii și literaturii (TC_2_2013_DLLIA)
19.      3. Imaginarul în lingvistică și literatură (TC_3_2013_DLLIA)
20.      7. Tendințe actuale în gramatică (TC_7_2013_DLLIA)
21.      4. Timp și spațiu în literatură  (TC_4_2013_DLLIA)
22.      Aspecte teoretico-metodologice și confruntări de idei în domeniile sociologiei și asistenței

sociale; (TC_1_2013_DPSCAS)
23.      Promovarea protecției și coeziunii sociale în România și Uniunea Europeană.

(TC_2_2013_DPSCAS)
24.      Perspective teoretice și practice ale consilierii și asistenței sociale a familiei, copilului, grupurilor

defavorizate. (TC_3_2013_DPSCAS)
25.      Cercetări avansate asupra problemelor sociale ale societății globale: criza statului bunăstării,

sărăcia, marginalizarea socială, incluziunea socială a persoanelor vulnerabile (TC_4_2013_DPSCAS)
26.      Aspecte psihologice, psihopedagogice și sociale ale asistenței și protecției copiilor, femeilor,

bătrânilor, persoanelor cu dizabilități și persoanelor dependente (TC_5_2013_DPSCAS)
27.      Strategii si politici de prevenire a violenței, consumului de alcool și droguri în rândul tinerilor.;

(TC_6_2013_DPSCAS)
28.      Aspecte etice și deontologice ale managementului organizațiilor din sfera socială..

(TC_9_2013_DPSCAS)
29.      Dreptate socială, intergeneratională și dezvoltare sustenabilă a comunităților, în vederea

îmbunătățirii calității generale a vieții (TC_10_2013_DPSCAS)
30.      Educaţie fizică şi sportivă, Sport şcolar (TC_1_2013_DEFS)
31.      Sport şi Performantă în Sport (TC_2_2013_DEFS)
32.      Kinetoterapie, Educaţie fizică adaptată, Sport adaptat (TC_3_2013_DEFS)
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32.      Sportul pentru toţi, Fitness, activitate fizică relaţionată cu starea de sănătate, turism, loisir şi
activităţi de timp liber (TC_4_2012_DEFS)

33.      Educaţie fizică şi sportivă, Sport şcolar (TC_1_2012_DEFS)
34.      Sport şi Performantă în Sport (TC_2_2012_DEFS)
35.      Kinetoterapie, Educaţie fizică adaptată, Sport adaptat (TC_3_2012_DEFS)
36.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi

a educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de
performanţă Sportivă (TC_5_2012_DEFS)

2013
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Strategii didactice inovative pentru optimizarea învățării scolare (TC_1_2013_DSE)
2.      Orientări contemporane în psihologia educației  (TC_2_2013_DSE)
3.      Calitate în educație (TC_3_2013_DSE)
4.      Factori ai reușitei școlare (TC_4_2013_DSE)
5.      Implicații psihopedagogice ale utilizării TIC (TC_5_2013_DSE)
6.      Studii privind socializarea la vârstele timpurii (TC_6_2013_DSE)
7.      Strategii financiare competitive  (TC_1_2013_DSE)
8.      Combaterea fenomenelor de discriminare, descurajare și defavorizare pe piața muncii

(TC_2_2013_DSE)
9.      Comportamentul social, modele de coeziune şi flexibilitate a relațiilor sociale  (TC_3_2013_DSE)
10.      Teaching Business English with web/internet resources  (TC_4_2013_DSE)
11.      Managementul securităţii informaţiilor   (TC_5_2013_DSE)
12.      Dificultăṭi ale predarii limbii române ca limbă străină (TC_6_2013_DSE)
13.      Mass-media în învăṭarea limbii române ca limbă straină (TC_7_2013_DSE)
14.      Studii și cercetări în domeniul științelor aplicate în pedagogia învăţământului preşcolar şi primar

(TC_7_2013_DSE)
15.      Cercetari in didactica specialitatii (TC_8_2013_DSE)
16.      Studii si cercetari in stiinte aplicate (TC_9_2013_DSE)
17. Traductologie (TC_3_2013_DLSA)
18.      2. Didactică integrată a limbii și literaturii (TC_2_2013_DLLIA)
19.      3. Imaginarul în lingvistică și literatură (TC_3_2013_DLLIA)
20.      7. Tendințe actuale în gramatică (TC_7_2013_DLLIA)
21.      4. Timp și spațiu în literatură  (TC_4_2013_DLLIA)
22.      Aspecte teoretico-metodologice și confruntări de idei în domeniile sociologiei și asistenței

sociale; (TC_1_2013_DPSCAS)
23.      Promovarea protecției și coeziunii sociale în România și Uniunea Europeană.

(TC_2_2013_DPSCAS)
24.      Perspective teoretice și practice ale consilierii și asistenței sociale a familiei, copilului, grupurilor

defavorizate. (TC_3_2013_DPSCAS)
25.      Cercetări avansate asupra problemelor sociale ale societății globale: criza statului bunăstării,

sărăcia, marginalizarea socială, incluziunea socială a persoanelor vulnerabile (TC_4_2013_DPSCAS)
26.      Aspecte psihologice, psihopedagogice și sociale ale asistenței și protecției copiilor, femeilor,

bătrânilor, persoanelor cu dizabilități și persoanelor dependente (TC_5_2013_DPSCAS)
27.      Strategii si politici de prevenire a violenței, consumului de alcool și droguri în rândul tinerilor.;

(TC_6_2013_DPSCAS)
28.      Aspecte etice și deontologice ale managementului organizațiilor din sfera socială..

(TC_9_2013_DPSCAS)
29.      Dreptate socială, intergeneratională și dezvoltare sustenabilă a comunităților, în vederea

îmbunătățirii calității generale a vieții (TC_10_2013_DPSCAS)
30.      Educaţie fizică şi sportivă, Sport şcolar (TC_1_2013_DEFS)
31.      Sport şi Performantă în Sport (TC_2_2013_DEFS)
32.      Kinetoterapie, Educaţie fizică adaptată, Sport adaptat (TC_3_2013_DEFS)
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32.      Sportul pentru toţi, Fitness, activitate fizică relaţionată cu starea de sănătate, turism, loisir şi
activităţi de timp liber (TC_4_2012_DEFS)

33.      Educaţie fizică şi sportivă, Sport şcolar (TC_1_2012_DEFS)
34.      Sport şi Performantă în Sport (TC_2_2012_DEFS)
35.      Kinetoterapie, Educaţie fizică adaptată, Sport adaptat (TC_3_2012_DEFS)
36.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi

a educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de
performanţă Sportivă (TC_5_2012_DEFS)

2013
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Strategii didactice inovative pentru optimizarea învățării scolare (TC_1_2013_DSE)
2.      Orientări contemporane în psihologia educației  (TC_2_2013_DSE)
3.      Calitate în educație (TC_3_2013_DSE)
4.      Factori ai reușitei școlare (TC_4_2013_DSE)
5.      Implicații psihopedagogice ale utilizării TIC (TC_5_2013_DSE)
6.      Studii privind socializarea la vârstele timpurii (TC_6_2013_DSE)
7.      Strategii financiare competitive  (TC_1_2013_DSE)
8.      Combaterea fenomenelor de discriminare, descurajare și defavorizare pe piața muncii

(TC_2_2013_DSE)
9.      Comportamentul social, modele de coeziune şi flexibilitate a relațiilor sociale  (TC_3_2013_DSE)
10.      Teaching Business English with web/internet resources  (TC_4_2013_DSE)
11.      Managementul securităţii informaţiilor   (TC_5_2013_DSE)
12.      Dificultăṭi ale predarii limbii române ca limbă străină (TC_6_2013_DSE)
13.      Mass-media în învăṭarea limbii române ca limbă straină (TC_7_2013_DSE)
14.      Studii și cercetări în domeniul științelor aplicate în pedagogia învăţământului preşcolar şi primar

(TC_7_2013_DSE)
15.      Cercetari in didactica specialitatii (TC_8_2013_DSE)
16.      Studii si cercetari in stiinte aplicate (TC_9_2013_DSE)
17. Traductologie (TC_3_2013_DLSA)
18.      2. Didactică integrată a limbii și literaturii (TC_2_2013_DLLIA)
19.      3. Imaginarul în lingvistică și literatură (TC_3_2013_DLLIA)
20.      7. Tendințe actuale în gramatică (TC_7_2013_DLLIA)
21.      4. Timp și spațiu în literatură  (TC_4_2013_DLLIA)
22.      Aspecte teoretico-metodologice și confruntări de idei în domeniile sociologiei și asistenței

sociale; (TC_1_2013_DPSCAS)
23.      Promovarea protecției și coeziunii sociale în România și Uniunea Europeană.

(TC_2_2013_DPSCAS)
24.      Perspective teoretice și practice ale consilierii și asistenței sociale a familiei, copilului, grupurilor

defavorizate. (TC_3_2013_DPSCAS)
25.      Cercetări avansate asupra problemelor sociale ale societății globale: criza statului bunăstării,

sărăcia, marginalizarea socială, incluziunea socială a persoanelor vulnerabile (TC_4_2013_DPSCAS)
26.      Aspecte psihologice, psihopedagogice și sociale ale asistenței și protecției copiilor, femeilor,

bătrânilor, persoanelor cu dizabilități și persoanelor dependente (TC_5_2013_DPSCAS)
27.      Strategii si politici de prevenire a violenței, consumului de alcool și droguri în rândul tinerilor.;

(TC_6_2013_DPSCAS)
28.      Aspecte etice și deontologice ale managementului organizațiilor din sfera socială..

(TC_9_2013_DPSCAS)
29.      Dreptate socială, intergeneratională și dezvoltare sustenabilă a comunităților, în vederea

îmbunătățirii calității generale a vieții (TC_10_2013_DPSCAS)
30.      Educaţie fizică şi sportivă, Sport şcolar (TC_1_2013_DEFS)
31.      Sport şi Performantă în Sport (TC_2_2013_DEFS)
32.      Kinetoterapie, Educaţie fizică adaptată, Sport adaptat (TC_3_2013_DEFS)
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33.      Sportul pentru toţi, Fitness, activitate fizică relaţionată cu starea de sănătate, turism, loisir şi
activităţi de timp liber (TC_4_2013_DEFS)

34.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi
a educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de
performanţă Sportivă (TC_5_2013_DEFS)

2014
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Noi  tendințe în didactica învățământului preșcolar și primar (TC_1_2014_DSE)
2.      Competențele profesionale ale profesorilor (TC_2_2014_DSE)
3.      Utilizarea TIC în procesul de învățământ (TC_3_2014_DSE)
4.      Calitate în educație (TC_4_2014_DSE)
5.      Factori ai succesului școlar  (TC_5_2014_DSE)
6.      Contribuției factorilor psihosociali la dezvoltarea psihică a copiilor (TC_6_2014_DSE)
7.      Cercetări în marketing la nivel interjudețean privind evaluarea problemelor IMM-urilor și

identificarea soluțiilor de finanțare/creditare și de management pentru ieșirea din criza  (TC_1_2014_DSE)
8.      Diversitatea si practica relațiilor publice: construirea relațiilor cu publicul la nivel local și global

(TC_2_2014_DSE)
9.      Combaterea fenomenelor de discriminare, descurajare și defavorizare pe piața muncii

(TC_3_2014_DSE)
10.      Limbaje de specialitate în discursul public actual  (TC_4_2014_DSE)
11.      Calitate în managementul informaţiei (TC_5_2014_DSE)
12.      Noi  tendințe în predarea limbii române ca limbă straină (TC_6_2014_DSE)
13.      Mass-media în învăṭarea limbii române ca limbă straină (TC_7_2014_DSE)
14.      Studii și cercetări în domeniul științelor aplicate în pedagogia învăţământului preşcolar şi primar

(TC_7_2014_DSE)
15.      Cercetari in didactica specialitatii (TC_8_2014_DSE)
16.      Studii si cercetari in stiinte aplicate (TC_9_2014_DSE)
17.      1. Morfosintaxa limbii literare (TC_1_2014_DLLIA)
18.      2. Modele funcţionale în critica literară contemporană (TC_2_2014_DLLIA)
19.      Cercetarea şi valorificarea scenică ştiinţifică şi creatoare a folclorului muzical  zonal, naţional şi

punerea lui în valoare în contextul cultural sud-est european (TC_1_2014_DLLIA)
20.      3. Constante ale imaginarului în lingvistică și literatură (TC_3_2014_DLLIA)
21.      4. Retorică şi argumentare (TC_4_2014_DLLIA)
22.      Aspecte teoretico-metodologice și confruntări de idei în domeniile sociologiei și asistenței

sociale; (TC_1_2014_DPSCAS)
23.      Promovarea protecției și coeziunii sociale în România și Uniunea Europeană.

(TC_2_2014_DPSCAS)
24.      Perspective teoretice și practice ale consilierii și asistenței sociale a familiei, copilului, grupurilor

defavorizate. (TC_3_2014_DPSCAS)
25.      Cercetări avansate asupra problemelor sociale ale societății globale: criza statului bunăstării,

sărăcia, marginalizarea socială, incluziunea socială a persoanelor vulnerabile (TC_4_2014_DPSCAS)
26.      Aspecte psihologice, psihopedagogice și sociale ale asistenței și protecției copiilor, femeilor,

bătrânilor, persoanelor cu dizabilități și persoanelor dependente (TC_5_2014_DPSCAS)
27.      Strategii si politici de prevenire a violenței, consumului de alcool și droguri în rândul tinerilor.;

(TC_6_2014_DPSCAS)
28.      Aspecte etice și deontologice ale managementului organizațiilor din sfera socială..

(TC_9_2014_DPSCAS)
29.      Dreptate socială, intergeneratională și dezvoltare sustenabilă a c omunităților, în vederea

îmbunătățirii calității generale a vieții (TC_10_2014_DPSCAS)
30.      Educaţie fizică şi sportivă, Sport şcolar (TC_1_2014_DEFS)
31.      Sport şi Performantă în Sport (TC_2_2014_DEFS)
32.      Kinetoterapie, Educaţie fizică adaptată, Sport adaptat (TC_3_2014_DEFS)
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33.      Sportul pentru toţi, Fitness, activitate fizică relaţionată cu starea de sănătate, turism, loisir şi
activităţi de timp liber (TC_4_2013_DEFS)

34.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi
a educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de
performanţă Sportivă (TC_5_2013_DEFS)

2014
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Noi  tendințe în didactica învățământului preșcolar și primar (TC_1_2014_DSE)
2.      Competențele profesionale ale profesor ilor (TC_2_2014_DSE)
3.      Utilizarea TIC în procesul de învățământ (TC_3_2014_DSE)
4.      Calitate în educație (TC_4_2014_DSE)
5.      Factori ai succesului școlar  (TC_5_2014_DSE)
6.      Contribuției factorilor psihosociali la dezvoltarea psihică a copiilor (TC_6_2014_DSE)
7.      Cercetări în marketing la nivel interjudețean privind evaluarea problemelor IMM -urilor și

identificarea soluțiilor de finanțare/creditare și de management pentru ieșirea din criza  (TC_1_2014_DSE)
8.      Diversitatea si practica relațiilor publice: construirea relațiilor cu publicul la nivel local și global

(TC_2_2014_DSE)
9.      Combaterea fenomenelor de discriminare, descurajare și defavorizare pe piața muncii

(TC_3_2014_DSE)
10.      Limbaje de specialitate în discursul public actual  (TC_4_2014_DSE)
11.      Calitate în managementul informaţiei (TC_5_2014_DSE)
12.      Noi  tendințe în predarea limbii române ca limbă straină (TC_6_2014_DSE)
13.      Mass-media în învăṭarea limbii române ca limbă straină (TC_7_2014_DSE)
14.      Studii și cercetări în domeniul științelor aplicate în pedagogia învăţământului preşcolar şi primar

(TC_7_2014_DSE)
15.      Cercetari in didactica specialitatii (TC_8_2014_DSE)
16.      Studii si cercetari in stiinte aplicate (TC_9_2014_DSE)
17.      1. Morfosintaxa limbii literare (TC_1_2014_DLLIA)
18.      2. Modele funcţionale în critica literară contemporană (TC_2_2014_DLLIA)
19.      Cercetarea şi valorificarea scenică ştiinţifică şi creatoare a folclorului muzical  zonal, naţional şi

punerea lui în valoare în contextul cultural sud-est european (TC_1_2014_DLLIA)
20.      3. Constante ale imaginarului în lingvistică și literatură (TC_3_2014_DLLIA)
21.      4. Retorică şi argumentare (TC_4_2014_DLLIA)
22.      Aspecte teoretico-metodologice și confruntări de idei în domeniile sociologiei și asistenței

sociale; (TC_1_2014_DPSCAS)
23.      Promovarea protecției și coeziunii sociale în România și Uniunea Europeană.

(TC_2_2014_DPSCAS)
24.      Perspective teoretice și practice ale consilierii și asistenței sociale a familiei, copilului, grupurilor

defavorizate. (TC_3_2014_DPSCAS)
25.      Cercetări avansate asupra problemelor sociale ale societății globale: criza statului bunăstării,

sărăcia, marginalizarea socială, incluziunea socială a persoanelor vulnerabile (TC_4_2014_DPSCAS)
26.      Aspecte psihologice, psihopedagogice și sociale ale asistenței și protecției copiilor, femeilor,

bătrânilor, persoanelor cu dizabilități și persoanelor dependente (TC_5_2014_DPSCAS)
27.      Strategii si politici de prevenire a violenței, consumului de alcool și droguri în rândul tinerilor.;

(TC_6_2014_DPSCAS)
28.      Aspecte etice și deontologice ale managementului organizațiilor din sfera socială..

(TC_9_2014_DPSCAS)
29.      Dreptate socială, intergeneratională și dezvoltare sustenabilă a comunităților, în vederea

îmbunătățirii calității generale a vieții (TC_10_2014_DPSCAS)
30.      Educaţie fizică şi sportivă, Sport şcolar (TC_1_2014_DEFS)
31.      Sport şi Performantă în Sport (TC_2_2014_DEFS)
32.      Kinetoterapie, Educaţie fizică adaptată, Sport adaptat (TC_3_2014_DEFS)
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33.      Sportul pentru toţi, Fitness, activitate fizică relaţionată cu starea de sănătate, turism, loisir şi
activităţi de timp liber (TC_4_2013_DEFS)

34.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi
a educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de
performanţă Sportivă (TC_5_2013_DEFS)

2014
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Noi  tendințe în didactica învățământului preșcolar și primar (TC_1_2014_DSE)
2.      Competențele profesionale ale profesor ilor (TC_2_2014_DSE)
3.      Utilizarea TIC în procesul de învățământ (TC_3_2014_DSE)
4.      Calitate în educație (TC_4_2014_DSE)
5.      Factori ai succesului școlar  (TC_5_2014_DSE)
6.      Contribuției factorilor psihosociali la dezvoltarea psihică a copiilor (TC_6_2014_DSE)
7.      Cercetări în marketing la nivel interjudețean privind evaluarea problemelor IMM -urilor și

identificarea soluțiilor de finanțare/creditare și de management pentru ieșirea din criza  (TC_1_2014_DSE)
8.      Diversitatea si practica relațiilor publice: construirea relațiilor cu publicul la nivel local și global

(TC_2_2014_DSE)
9.      Combaterea fenomenelor de discriminare, descurajare și defavorizare pe piața muncii

(TC_3_2014_DSE)
10.      Limbaje de specialitate în discursul public actual  (TC_4_2014_DSE)
11.      Calitate în managementul informaţiei (TC_5_2014_DSE)
12.      Noi  tendințe în predarea limbii române ca limbă straină (TC_6_2014_DSE)
13.      Mass-media în învăṭarea limbii române ca limbă straină (TC_7_2014_DSE)
14.      Studii și cercetări în domeniul științelor aplicate în pedagogia învăţământului preşcolar şi primar

(TC_7_2014_DSE)
15.      Cercetari in didactica specialitatii (TC_8_2014_DSE)
16.      Studii si cercetari in stiinte aplicate (TC_9_2014_DSE)
17.      1. Morfosintaxa limbii literare (TC_1_2014_DLLIA)
18.      2. Modele funcţionale în critica literară contemporană (TC_2_2014_DLLIA)
19.      Cercetarea şi valorificarea scenică ştiinţifică şi creatoare a folclorului muzical  zonal, naţional şi

punerea lui în valoare în contextul cultural sud-est european (TC_1_2014_DLLIA)
20.      3. Constante ale imaginarului în lingvistică și literatură (TC_3_2014_DLLIA)
21.      4. Retorică şi argumentare (TC_4_2014_DLLIA)
22.      Aspecte teoretico-metodologice și confruntări de idei în domeniile sociologiei și asistenței

sociale; (TC_1_2014_DPSCAS)
23.      Promovarea protecției și coeziunii sociale în România și Uniunea Europeană.

(TC_2_2014_DPSCAS)
24.      Perspective teoretice și practice ale consilierii și asistenței sociale a familiei, copilului, grupurilor

defavorizate. (TC_3_2014_DPSCAS)
25.      Cercetări avansate asupra problemelor sociale ale societății globale: criza statului bunăstării,

sărăcia, marginalizarea socială, incluziunea socială a persoanelor vulnerabile (TC_4_2014_DPSCAS)
26.      Aspecte psihologice, psihopedagogice și sociale ale asistenței și protecției copiilor, femeilor,

bătrânilor, persoanelor cu dizabilități și persoanelor dependente (TC_5_2014_DPSCAS)
27.      Strategii si politici de prevenire a violenței, consumului de alcool și droguri în rândul tinerilor.;

(TC_6_2014_DPSCAS)
28.      Aspecte etice și deontologice ale managementului organizațiilor din sfera socială..

(TC_9_2014_DPSCAS)
29.      Dreptate socială, intergeneratională și dezvoltare sustenabilă a comunităților, în vederea

îmbunătățirii calității generale a vieții (TC_10_2014_DPSCAS)
30.      Educaţie fizică şi sportivă, Sport şcolar (TC_1_2014_DEFS)
31.      Sport şi Performantă în Sport (TC_2_2014_DEFS)
32.      Kinetoterapie, Educaţie fizică adaptată, Sport adaptat (TC_3_2014_DEFS)



UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

38 / 46

33.      Sportul pentru toţi, Fitness, activitate fizică relaţionată cu starea de sănătate, turism, loisir şi
activităţi de timp liber (TC_4_2014_DEFS)

34.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi
a educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de
performanţă Sportivă (TC_5_2014_DEFS)

2015
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Noi  tendințe în didactica învățământului preșcolar și primar (TC_1_2015_DSE)
2.      Factori ai succesului școlar  (TC_2_2015_DSE)
3.      Calitate în educație (TC_3_2015_DSE)
4.      Modalităţi de eficientizare a parteneriatului şcoală-familie în învăţământul primar şi preşcolar

(TC_4_2015_DSE)
5.       Studii privind formarea și dezvoltarea competențelor profesionale (TC_5_2015_DSE)
6.      Cauze ale insuccesului școlar la vârstele timpurii (TC_6_2015_DSE)
7.      Didactica limbii române pentru studenṭii străini   (TC_1_2015_DSE)
8.      Comunicare şi interculturalitate (TC_2_2015_DSE)
9.      Calitate în managementul informaţiei  (TC_3_2015_DSE)
10.      IT în predarea ESP    (TC_4_2015_DSE)
11.      Combaterea fenomenelor de discriminare, descurajare și defavorizare pe piața muncii.

(TC_5_2015_DSE)
12.      Diversitatea si practica relațiilor publice: construirea relațiilor cu publicul la nivel local și global

(TC_6_2015_DSE)
13.      Managementul comunicării interpersonale la nivel instituțional  (TC_7_2015_DSE)
14.      Studii și cercetări multidisciplinare în pedagogia învăţământului preşcolar şi primar

(TC_7_2015_DSE)
15.      Utilizarea noilor tehnologii ale informației și comunicării în educație (TC_8_2015_DSE)
16.      Cercetari in didactica specialitatii (TC_9_2015_DSE)
17.      Studii si cercetari in stiinte aplicate (TC_10_2015_DSE)
18.      1. Lingvistică teoretică și aplicată (TC_1_2015_DLLIA)
19.      2. Probleme controversate de gramatică (TC_2_2015_DLLIA)
20.      3. Imagine, identitate, reprezentare (TC_3_2015_DLLIA)
21.      4. Direcții în didactica limbii și literaturii române, franceze, engleze (TC_4_2015_DLLIA)
22.      Aspecte teoretico-metodologice și confruntări de idei în domeniile sociologiei și asistenței

sociale; (TC_1_2015_DPSCAS)
23.      Promovarea protecției și coeziunii sociale în România și Uniunea Europeană.

(TC_2_2015_DPSCAS)
24.      Perspective teoretice și practice ale consilierii și asistenței sociale a familiei, copilului, grupurilor

defavorizate. (TC_3_2015_DPSCAS)
25.      Cercetări avansate asupra problemelor sociale ale societății globale: criza statului bunăstării,

sărăcia, marginalizarea socială, incluziunea socială a persoanelor vulnerabile (TC_4_2015_DPSCAS)
26.      Aspecte psihologice, psihopedagogice și sociale ale asistenței și protecției copiilor, femeilor,

bătrânilor, persoanelor cu dizabilități și persoanelor dependente (TC_5_2015_DPSCAS)
27.      Strategii si politici de prevenire a violenței, consumului de alcool și droguri în rândul tinerilor.;

(TC_6_2015_DPSCAS)
28.      Dreptate socială, intergeneratională și dezvoltare sustenabilă a comunităților, în vederea

îmbunătățirii calității generale a vieții (TC_10_2015_D PSCAS)
29.      Aspecte etice și deontologice ale managementului organizațiilor din sfera socială.

(TC_9_2015_DPSCAS)
30.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi

a educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de
performanţă Sportivă (TC_5_2015_DEFS)
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33.      Sportul pentru toţi, Fitness, activitate fizică relaţionată cu starea de sănătate, turism, loisir şi
activităţi de timp liber (TC_4_2014_DEFS)

34.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi
a educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de
performanţă Sportivă (TC_5_2014_DEFS)

2015
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Noi  tendințe în didactica învățământului preșcolar și primar (TC_1_2015_DSE)
2.      Factori ai succesului școlar  (TC_2_2015_DSE)
3.      Calitate în educație (TC_3_2015_DSE)
4.      Modalităţi de eficientizare a parteneriatului şcoală-familie în învăţământul primar şi preşcolar

(TC_4_2015_DSE)
5.       Studii privind formarea și dezvoltarea competențelor profesionale (TC_5_2015_DSE)
6.      Cauze ale insuccesului școlar la vârstele timpurii (TC_6_2015_DSE)
7.      Didactica limbii române pentru studenṭii străini   (TC_1_2015_DSE)
8.      Comunicare şi interculturalitate (TC_2_2015_DSE)
9.      Calitate în managementul informaţiei  (TC_3_2015_DSE)
10.      IT în predarea ESP    (TC_4_2015_DSE)
11.      Combaterea fenomenelor de discriminare, descurajare și defavorizare pe piața muncii.

(TC_5_2015_DSE)
12.      Diversitatea si practica relațiilor publice: construirea relațiilor cu publicul la nivel local și global

(TC_6_2015_DSE)
13.      Managementul comunicării interpersonale la nivel instituțional  (TC_7_2015_DSE)
14.      Studii și cercetări multidisciplinare în pedagogia învăţământului preşcolar şi primar

(TC_7_2015_DSE)
15.      Utilizarea noilor tehnologii ale informației și comunicării în educație (TC_8_2015_DSE)
16.      Cercetari in didactica specialitatii (TC_9_2015_DSE)
17.      Studii si cercetari in stiinte aplicate (TC_10_2015_DSE)
18.      1. Lingvistică teoretică și aplicată (TC_1_2015_DLLIA)
19.      2. Probleme controversate de gramatică (TC_2_2015_DLLIA)
20.      3. Imagine, identitate, reprezentare (TC_3_2015_DLLIA)
21.      4. Direcții în didactica limbii și literaturii române, franceze, engleze (TC_4_2015_DLLIA)
22.      Aspecte teoretico-metodologice și confruntări de idei în domeniile sociologiei și asistenței

sociale; (TC_1_2015_DPSCAS)
23.      Promovarea protecției și coeziunii sociale în România și Uniunea Europeană.

(TC_2_2015_DPSCAS)
24.      Perspective teoretice și practice ale consilierii și asistenței sociale a familiei, copilului, grupurilor

defavorizate. (TC_3_2015_DPSCAS)
25.      Cercetări avansate asupra problemelor sociale ale societății globale: criza statului bunăstării,

sărăcia, marginalizarea socială, incluziunea socială a persoanelor vulnerabile (TC_4_2015_DPSCAS)
26.      Aspecte psihologice, psihopedagogice și sociale ale asistenței și protecției copiilor, femeilor,

bătrânilor, persoanelor cu dizabilități și persoanelor dependente (TC_5_2015_DPSCAS)
27.      Strategii si politici de prevenire a violenței, consumului de alcool și droguri în rândul tinerilor.;

(TC_6_2015_DPSCAS)
28.      Dreptate socială, intergeneratională și dezvoltare sustenabilă a comunităților, în vederea

îmbunătățirii calității generale a vieții (TC_10_2015_D PSCAS)
29.      Aspecte etice și deontologice ale managementului organizațiilor din sfera socială.

(TC_9_2015_DPSCAS)
30.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi

a educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de
performanţă Sportivă (TC_5_2015_DEFS)
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33.      Sportul pentru toţi, Fitness, activitate fizică relaţionată cu starea de sănătate, turism, loisir şi
activităţi de timp liber (TC_4_2014_DEFS)

34.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi
a educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de
performanţă Sportivă (TC_5_2014_DEFS)

2015
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Noi  tendințe în didactica învățământului preșcolar și primar (TC_1_2015_DSE)
2.      Factori ai succesului școlar  (TC_2_2015_DSE)
3.      Calitate în educație (TC_3_2015_DSE)
4.      Modalităţi de eficientizare a parteneriatului şcoală-familie în învăţământul primar şi preşcolar

(TC_4_2015_DSE)
5.       Studii privind formarea și dezvoltarea competențelor profesionale (TC_5_2015_DSE)
6.      Cauze ale insuccesului școlar la vârstele timpurii (TC_6_2015_DSE)
7.      Didactica limbii române pentru studenṭii străini   (TC_1_2015_DSE)
8.      Comunicare şi interculturalitate (TC_2_2015_DSE)
9.      Calitate în managementul informaţiei  (TC_3_2015_DSE)
10.      IT în predarea ESP    (TC_4_2015_DSE)
11.      Combaterea fenomenelor de discriminare, descurajare și defavorizare pe piața muncii.

(TC_5_2015_DSE)
12.      Diversitatea si practica relațiilor publice: construirea relațiilor cu publicul la nivel local și global

(TC_6_2015_DSE)
13.      Managementul comunicării interpersonale la nivel instituțional  (TC_7_2015_DSE)
14.      Studii și cercetări multidisciplinare în pedagogia învăţământului preşcolar şi primar

(TC_7_2015_DSE)
15.      Utilizarea noilor tehnologii ale informației și comunicării în educație (TC_8_2015_DSE)
16.      Cercetari in didactica specialitatii (TC_9_2015_DSE)
17.      Studii si cercetari in stiinte aplicate (TC_10_2015_DSE)
18.      1. Lingvistică teoretică și aplicată (TC_1_2015_DLLIA)
19.      2. Probleme controversate de gramatică (TC_2_2015_DLLIA)
20.      3. Imagine, identitate, reprezentare (TC_3_2015_DLLIA)
21.      4. Direcții în didactica limbii și literaturii române, franceze, engleze (TC_4_2015_DLLIA)
22.      Aspecte teoretico-metodologice și confruntări de idei în domeniile sociologiei și asistenței

sociale; (TC_1_2015_DPSCAS)
23.      Promovarea protecției și coeziunii sociale în România și Uniunea Europeană.

(TC_2_2015_DPSCAS)
24.      Perspective teoretice și practice ale consilierii și asistenței sociale a familiei, copilului, grupurilor

defavorizate. (TC_3_2015_DPSCAS)
25.      Cercetări avansate asupra problemelor sociale ale societății globale: criza statului bunăstării,

sărăcia, marginalizarea socială, incluziunea socială a persoanelor vulnerabile (TC_4_2015_DPSCAS)
26.      Aspecte psihologice, psihopedagogice și sociale ale asistenței și protecției copiilor, femeilor,

bătrânilor, persoanelor cu dizabilități și persoanelor dependente (TC_5_2015_DPSCAS)
27.      Strategii si politici de prevenire a violenței, consumului de alcool și droguri în rândul tinerilor.;

(TC_6_2015_DPSCAS)
28.      Dreptate socială, intergeneratională și dezvoltare sustenabilă a comunităților, în vederea

îmbunătățirii calității generale a vieții (TC_10_2015_D PSCAS)
29.      Aspecte etice și deontologice ale managementului organizațiilor din sfera socială.

(TC_9_2015_DPSCAS)
30.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi

a educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de
performanţă Sportivă (TC_5_2015_DEFS)
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31.      Sportul pentru toţi, Fitness, activitate fizică relaţionată cu starea de sănătate, turism, loisir şi
activităţi de timp liber (TC_4_2015_DEFS)

32.      Kinetoterapie, Educaţie fizică adaptată, Sport adaptat (TC_3_2015_DEFS)
33.      Sport şi Performantă în Sport (TC_2_2015_DEFS)
34.      Educaţie fizică şi sportivă, Sport şcolar (TC_1_2015_DEFS)

2016
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Tradiţional şi modern în utilizarea strategiilor didactice în învăţământul preşcolar şi primar
(TC_1_2016_DSE)

2.      Noi tendințe în proiectarea curriculară în învățământul preșcolar și primar (TC_2_2016_DSE)
3.      Studii privind competențele sociale și emoționale ale copiii preșcolari și școlarii mici

(TC_3_2016_DSE)
4.      Calitate în educație (TC_4_2016_DSE)
5.      Implicații psihopedagogice ale utilizării e-learning (TC_5_2016_DSE)
6.      Cauze și efecte ale violenței în școală (TC_6_2016_DSE)
7.      Managementul comunicării interpersonale la nivel instituțional (TC_1_2016_DSE)
8.      Diversitatea si practica relațiilor publice: construirea relațiilor cu publicul la nivel local și global

(TC_2_2016_DSE)
9.      Responsablitate socială și etică organizațională la nivel instituṭional (TC_3_2016_DSE)
10.      IT în predarea ESP    (TC_4_2016_DSE)
11.      Etica profesională în relaṭiile publice (TC_5_2016_DSE)
12.      Stimularea competenṭei interculturale în predarea şi receptarea limbii române ca limbă straină

(TC_6_2016_DSE)
13.      Rolul activităṭilor extracurriculare în învăṭarea limbii române ca limbă straină

(TC_7_2016_DSE)
14.      Studii și cercetări multidisciplinare în pedagogia învăţământului preşcolar şi primar

(TC_7_2016_DSE)
15. Cercetari in didactica specialitatii (TC_8_2016_DSE)
16.      Studii si cercetari in stiinte aplicate (TC_9_2016_DSE)
17.      1. Realitate, ficțiune, metaficțiune (TC_1_2016_DLLIA)
18.      2. Multiculturalism şi interculturalitate (TC_2_2016_DLLIA)
19.      3. Studii literare româneşti, francofone, hispanofone, anglo-saxone  (TC_3_2016_DLLIA)
20.      4. Direcții în didactica limbii și literaturii române, franceze, engleze (TC_4_2016_DLLIA)
21.      6. Orientări actuale în morfosintaxă (TC_6_2016_DLLIA)
22.      5. Senzație, percepție, reflectare în reprezentarea discursivă (TC_5_2016_DLLIA)
23.      Aspecte teoretico-metodologice și confruntări de idei în domeniile sociologiei și asistenței

sociale; (TC_1_2016_DPSCAS)
24.      Promovarea protecției și coeziunii sociale în România și Uniunea Europeană.

(TC_2_2016_DPSCAS)
25.      Perspective teoretice și practice ale consilierii și asistenței sociale a familiei, copilului, grupurilor

defavorizate. (TC_3_2016_DPSCAS)
26.      Cercetări avansate asupra problemelor sociale ale societății globale: criza statului bunăstării,

sărăcia, marginalizarea socială, incluziunea socială a persoanelor vulnerabile (TC_4_2016_DPSCAS)
27.      Aspecte psihologice, psihopedagogice și sociale ale asistenței și protecției copiilor, femeilor,

bătrânilor, persoanelor cu dizabilități și persoanelor dependente (TC_5_2016_DPSCAS)
28.      Strategii si politici de prevenire a violenței, consumului de alcool și droguri în rândul tinerilor.;

(TC_6_2016_DPSCAS)
29.      Aspecte etice și deontologice ale managementului organizațiilor din sfera socială.

(TC_9_2016_DPSCAS)
30.      Dreptate socială, intergeneratională și dezvoltare sustenabilă a comunităților, în vederea

îmbunătățirii calității generale a vieții (TC_10_2016_DPSCAS)
31.      Educaţie fizică şi sportivă, Sport şcolar (TC_1_2016_DEFS)
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31.      Sportul pentru toţi, Fitness, activitate fizică relaţionată cu starea de sănătate, turism, loisir şi
activităţi de timp liber (TC_4_2015_DEFS)

32.      Kinetoterapie, Educaţie fizică adaptată, Sport adaptat (TC_3_2015_DEFS)
33.      Sport şi Performantă în Sport (TC_2_2015_DEFS)
34.      Educaţie fizică şi sportivă, Sport şcolar (TC_1_2015_DEFS)

2016
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Tradiţional şi modern în utilizarea strategiilor didactice în învăţământul preşcolar şi primar
(TC_1_2016_DSE)

2.      Noi tendințe în proiectarea curriculară în învățământul preșcolar și primar (TC_2_2016_DSE)
3.      Studii privind competențele sociale și emoționale ale copiii preșcolari și școlarii mici

(TC_3_2016_DSE)
4.      Calitate în educație (TC_4_2016_DSE)
5.      Implicații psihopedagogice ale utilizării e-learning (TC_5_2016_DSE)
6.      Cauze și efecte ale violenței în școală (TC_6_2016_DSE)
7.      Managementul comunicării interpersonale la nivel instituțional (TC_1_2016_DSE)
8.      Diversitatea si practica relațiilor publice: construirea relațiilor cu publicul la nivel local și global

(TC_2_2016_DSE)
9.      Responsablitate socială și etică organizațională la nivel instituṭional (TC_3_2 016_DSE)
10.      IT în predarea ESP    (TC_4_2016_DSE)
11.      Etica profesională în relaṭiile publice (TC_5_2016_DSE)
12.      Stimularea competenṭei interculturale în predarea şi receptarea limbii române ca limbă straină

(TC_6_2016_DSE)
13.      Rolul activităṭilor extracurriculare în învăṭarea limbii române ca limbă straină

(TC_7_2016_DSE)
14.      Studii și cercetări multidisciplinare în pedagogia învăţământului preşcolar şi primar

(TC_7_2016_DSE)
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32.      Sport şi Performantă în Sport (TC_2_2016_DEFS)
33.      Kinetoterapie, Educaţie fizică adaptată, Sport adaptat (TC_3_2016_DEFS)
34.      Sportul pentru toţi, Fitness, activitate fizică relaţionată cu starea de sănătate, turism, loisir şi

activităţi de timp liber (TC_4_2016_DEFS)
35.      Interdisciplinaritate şi determinanţi specifici unor discipline ştiinţifice cu care Ştiinţa sportului şi

a educaţiei fizice colaborează în abordarea ex fizic în Educaţia Fizică si în formarea Capacităţii de
performanţă Sportivă (TC_5_2016_DEFS)

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte
Departamentul de Limbi Straine Aplicate

Lista temelor de cercetare a departamentului de Limbi Straine Aplicate
pe anii calendaristici 2012 - 2016

2012
A.   Teme de cercetare finanţate

1.      La traduction spécialisée : domaine de recherche pour la construction d’un modèle didactique
opératoire en contexte pluriculturel (TradSpe) , 4500 lei (TC_6_2012_DLSA)

2.      Ressources de Recherche et de Didactique Universitaire (ResReDU) , 4500 lei
(TC_7_2012_DLSA)

3.      Ressources partagées pour l’insertion professionnelle des diplômés en Europe Centrale et
Orientale (Reparti-Eco) , 2000 lei (TC_8_2012_DLSA)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Lingvistica teoretica si aplicata (TC_1_2012_DLSA)
2.      Limbaje de specialitate (TC_2_2012_DLSA)
3.      Traductologie (TC_3_2012_DLSA)
4.      Cultura si civilizatie anglofona, francofona (TC_4_2012_DLSA)
5.      Didactica limbilor straine (TC_5_2012_DLSA)

2013
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Lingvistica teoretica si aplicata (TC_1_2013_DLSA)
2.      Limbaje de specialitate (TC_2_2013_DLSA)
3.      Traductologie (TC_3_2013_DLSA)
4.      Cultura si civilizatie anglofona, francofona (TC_4_2013_DLSA)
5.      Didactica limbilor straine (TC_5_2013_DLSA)

2014
A.   Teme de cercetare finanţate

Assurance qualite en formation initiale: le parcours educatif LanguesModernes Appliquees, des
aptitudes naturelles aux competences professionnelles accrues (AQUILMA), proiect sprijinit de Agenţia
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Universitară a Francofoniei, (AUF), Biroul Europei Centrale şi Orientale (BECO), responsabil de proiect :
Conf. univ.dr.Laura Cîţu, 2014, 108 000 lei, (TC_2_2014_DLSA)

B.   Teme de cercetare definite prin plan intern
1.      Lingvistica teoretica si aplicata (TC_1_2014_DLSA)
2.      Limbaje de specialitate (TC_2_2014_DLSA)
3.      Traductologie (TC_3_2014_DLSA)
4.      Cultura si civilizatie anglofona, francofona (TC_4_2014_DLSA)
5.      Didactica limbilor straine (TC_5_2014_DLSA)

2015
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Lingvistica teoretica si aplicata (TC_1_2015_DLSA)
2.      Limbaje de specialitate (TC_2_2015_DLSA)
3.      Traductologie (TC_3_2015_DLSA)
4.      Cultura si civilizatie anglofona, francofona (TC_4_2015_DLSA)
5.      Didactica limbilor straine (TC_5_2015_DLSA)

2016
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Lingvistica teoretica si aplicata (TC_1_2016_DLSA)
2.      Limbaje de specialitate (TC_2_2016_DLSA)
3.      Traductologie (TC_3_2016_DLSA)
4.      Cultura si civilizatie anglofona, francofona (TC_4_2016_DLSA)
5.      Didactica limbilor straine (TC_5_2016_DLSA)

Departamentul de Limba și Literatură, Istorie și Arte

Listatemelor de cercetare a departamentului de Limbă și Literatură, Istorie și
Arte

peaniicalendaristici 2012 - 2016

2012
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Imperiieuropenemedievale (TC_4_2012_DLLIA)
2.      Evoluţiaspaţiuluicarpato-dunăreanînantichitate (TC_1_2012_DLLIA)
3.      PreistorieşiistorieaOrientului, GrecieişiRomeiantice (TC_2_2012_DLLIA)
4.      Istoriaevuluimediuromânescşi universal (TC_3_2012_DLLIA)
5. Istoriapolitică, militarăşisocială a ŢărilorRomâne (TC_5_2012_DLLIA)
6.      Istoriapolitică, diplomaticăşimilitarăuniversală (TC_6_2012_DLLIA)
7.      Istoriapoliticăşiculturală a Românieimoderne (TC_7_2012_DLLIA)
8. Structurimilitare, instituţiişiregimuripoliticeeuropene (TC_8_2012_DLLIA)
9.      Istoriapolitică, instituţionalăşidiplomatică a României (TC_9_2012_DLLIA)
10.      Civilizaţiaclasicăgreco-romană a Europei (TC_10_2012_DLLIA)
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3.      Traductologie (TC_3_2014_DLSA)
4.      Cultura si civilizatie anglofona, francofona (TC_4_2014_DLSA)
5.      Didactica limbilor straine (TC_5_2014_DLSA)

2015
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Lingvistica teoretica si aplicata (TC_1_2015_DLSA)
2.      Limbaje de specialitate (TC_2_2015_DLSA)
3.      Traductologie (TC_3_2015_DLSA)
4.      Cultura si civilizatie anglofona, francofona (TC_4_2015_DLSA)
5.      Didactica limbilor straine (TC_5_2015_DLSA)

2016
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Lingvistica teoretica si aplicata (TC_1_2016_DLSA)
2.      Limbaje de specialitate (TC_2_2016_DLSA)
3.      Traductologie (TC_3_2016_DLSA)
4.      Cultura si civilizatie anglofona, francofona (TC_4_2016_DLSA)
5.      Didactica limbilor straine (TC_5_2016_DLSA)

Departamentul de Limba și Literatură, Istorie și Arte

Listatemelor de cercetare a departamentului de Limbă și Literatură, Istorie și
Arte

peaniicalendaristici 2012 - 2016

2012
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Imperiieuropenemedievale (TC_4_2012_DLLIA)
2.      Evoluţiaspaţiuluicarpato-dunăreanînantichitate (TC_1_2012_DLLIA)
3.      PreistorieşiistorieaOrientului, GrecieişiRomeiantice (TC_2_2012_DLLIA)
4.      Istoriaevuluimediuromânescşi universal (TC_3_2012_DLLIA)
5. Istoriapolitică, militarăşisocială a ŢărilorRomâne (TC_5_2012_DLLIA)
6.      Istoriapolitică, diplomaticăşimilitarăuniversală (TC_6_2012_DLLIA)
7.      Istoriapoliticăşiculturală a Românieimoderne (TC_7_2012_DLLIA)
8. Structurimilitare, instituţiişiregimuripoliticeeuropene (TC_8_2012_DLLIA)
9.      Istoriapolitică, instituţionalăşidiplomatică a României (TC_9_2012_DLLIA)
10.      Civilizaţiaclasicăgreco-romană a Europei (TC_10_2012_DLLIA)
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11. Artăşicivilizaţieromânească (TC_11_2012_DLLIA)
12.      Curenteartisticeeuropene (TC_12_2012_DLLIA)
13.      Identitateșialteritate (TC_13_2012_DLLIA)
14.      Timpșispațiuînliteratură  (TC_14_2012_DLLIA)
15.      Plurilingvismşimultilingvism (TC_15_2012_DLLIA)
16.      Imagologieșimentalități (TC_16_2012_DLLIA)
17.      Poetică, semiotică, pragmatică – orientăriactuale (TC_17_2012_DLLIA)
18.      Lingvisticăteoreticășiaplicată (TC_18_2012_DLLIA)
19.      Tendințeactualeîngramatică (TC_19_2012_DLLIA)
20.      Evoluţiaculturiimuzicaleargeşene, muscelene,

munteneştiîncontextulculturiimuzicalenaţionaleşieuropene (TC_20_2012_DLLIA)
21.      Conceptemoderne de educaţiemuzicală (TC_21_2012_DLLIA)

2013
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Antichitateaclasicăgreco-romană (TC_1_2013_DLLIA)
2.      Spaţiulcarpato-danubianînantichitate (TC_2_2013_DLLIA)
3.      Civilizaţiaromâneascămedievală (TC_3_2013_DLLIA)
4.      Istoriapoliticăşimilitară a EuropeiînEvulMediu (TC_4_2013_DLLIA)
5.      Societatearomâneascăînepocamodernă (TC_5_2013_DLLIA)
6.      Istoriamodernăaumanităţii (TC_6_2013_DLLIA)
7.      Regimuripoliticeşitotalitareînepocacontemporană (TC_7_2013_DLLIA)
8.      Traducereşiliteratură; literaturistrăineîntraducere (TC_8_2013_DLLIA)
9.      Didacticăintegrată a limbiișiliteraturii (TC_9_2013_DLLIA)
10.     Imaginarulînlingvisticășiliteratură (TC_10_2013_DLLIA)
11.     Timpșispațiuînliteratură  (TC_11_2013_DLLIA)
12.     Culturăşicivilizaţieromânească, francofonă, hispanofonăşianglo-saxonă (TC_12_2013_DLLIA)
13.      Discursulafectiv (TC_13_2013_DLLIA)
14.      Tendințeactualeîngramatică (TC_14_2013_DLLIA)
15.      Abordăriinterdisciplinare, multiculturale, multiconfesionale ale muzicii cu altedomenii ale

spirtualităţii (TC_15_2013_DLLIA)
16.      Valorificareaelementelor utile învăţământuluiromânesc din conceptelemoderne de

educaţiemuzicală (TC_16_2013_DLLIA)
17.      Doctrine politicecontemporane (TC_17_2013_DLLIA)

2014
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Istoriaanticăeuropeanăşiorientală (TC_1_2014_DLLIA)
2.      Româniişi Europa înepocamedievală (TC_2_2014_DLLIA)
3.      Artăromâneascăpremodernă (TC_3_2014_DLLIA)
4.      Relaţiiinternaţionaleînepocilemodernăşicontemporană (TC_4_2014_DLLIA)
5.      Personalităţiargeşene ale istorieiromânilor (TC_5_2014_DLLIA)
6.      Morfosintaxalimbiiliterare (TC_6_2014_DLLIA)
7.      Modelefuncţionaleîncriticaliterarăcontemporană (TC_7_2014_DLLIA)
8.      Constante ale imaginaruluiînlingvisticășiliteratură (TC_8_2014_DLLIA)
9.      Retoricăşiargumentare (TC_9_2014_DLLIA)
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10.     Dialogul intercultural (TC_10_2014_DLLIA)
11.      Cercetareaşivalorificareascenicăştiinţificăşicreatoare a folcloruluimuzical  zonal,

naţionalşipunerealuiînvaloareîncontextul cultural sud-esteuropean (TC_11_2014_DLLIA)
12.      Elaborareaîncadrulactivităţilor de grafiemuzicală a

unorpartiturimuzicaledestinateactivităţilorcurricularestudenţeştişiartistice, precumşicadrelordidactice din
instituţiile de învăţământ din zonă (TC_12_2014_DLLIA)

13.      Sistemepoliticecontemporane (TC_13_2014_DLLIA)

2015
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Lumeasud-esteuropeanăînperioadamedievală (TC_1_2015_DLLIA)
2.      Arheologiaromâneascăîn sec. XIX-XX (TC_2_2015_DLLIA)
3.      Civilizaţiaromâneascăpremodernă (TC_3_2015_DLLIA)
4.      Structuripoliticeşimilitareînepocilemodernăşicontemporană (TC_4_2015_DLLIA)
5.      Diplomaţieşi conflict în sec. XX (TC_5_2015_DLLIA)
6.      Construcţiaeuropeanăîncontextulpericoluluisovietic (TC_6_2015_DLLIA)
7.      Blocuri politico-militareîn sec. XIX-XX (TC_7_2015_DLLIA)
8.      Istoriaconstituţionalismuluiromânesc (TC_8_2015_DLLIA)
9.      Lingvisticăteoreticășiaplicată (TC_9_2015_DLLIA)
10.     Problemecontroversate de gramatică (TC_10_2015_DLLIA)
11.     Imagine, identitate, reprezentare (TC_11_2015_DLLIA)
12.     Direcțiiîndidacticalimbiișiliteraturiiromâne, franceze, engleze (TC_12_2015_DLLIA)
13.      Investigareaunorlimbajemuzicalefolcloriceînrelaţie cu cele ale muzicii de facturăcultă

(TC_13_2015_DLLIA)
14.      Abordareaunorformeconcertistice cu profilmuzical (coral, instrumental, orchestral şisolistic)

(TC_14_2015_DLLIA)
15.      Ideologiipolitice (TC_15_2015_DLLIA)

2016
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Bazelecivilizaţieieuropene (TC_1_2016_DLLIA)
2.      Spiritualitatealumiiantice (TC_2_2016_DLLIA)
3.      Religieşipoliticăîn Europa medievală (TC_3_2016_DLLIA)
4.      Civilizaţiiextraeuropeneînepocamodernă (TC_4_2016_DLLIA)
5.      Europa înperioadarăzboiuluirece (TC_5_2016_DLLIA)
6.      Regimuricomunisteeuropene: analizăcomparativă (TC_6_2016_DLLIA)
7.      Influenţeorientaleînspaţiulromânesc (TC_7_2016_DLLIA)
8.      Preistoriaspaţiuluicarpato-danubian (TC_8_2016_DLLIA)
9.      Istoriapoliticăşimilitară a Românieimoderneşicontemporane (TC_9_2016_DLLIA)

10.     Realitate, ficțiune, metaficțiune (TC_10_2016_DLLIA)
11.     Multiculturalism şiinterculturalitate (TC_11_2016_DLLIA)
12.      Studiiliterareromâneşti, francofone, hispanofone, anglo-saxone  (TC_12_2016_DLLIA)

13.      Direcțiiîndidacticalimbiișiliteraturiiromâne, franceze, engleze (TC_13_2016_DLLIA)
14.      Senzație, percepție, reflectareînreprezentareadiscursivă (TC_14_2016_DLLIA)
15.      Orientăriactualeînmorfosintaxă (TC_15_2016_DLLIA)
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16.      Cunoaştereapersonalităţiişiaportuluiunoreminenţimuzicieniromâni la
diversificarearepertoriuluimuzicaleuropean (TC_16_2016_DLLIA)

17.      Partidepolitice (TC_17_2016_DLLIA)
18.      Didacticalimbilorstraine (TC_5_2016_DLSA)

Departamentul de Teologie

Lista temelor de cercetare a departamentului Departamentul de Teologie
pe anii calendaristici 2012 - 2016

2012
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Taina Sfântului Maslu şi îngrijirea bolnavilor. Aniversarea a 370 de ani de la Sinodul de la Iaşi
(1642) (TC_1_2012_DT)

2.      Teologia ortodoxă, ecumenismul şi dialogul interconfesional (TC_2_2012_DT)
3.      Creştinismul poporului român, factor al continuităţii etnice (TC_3_2012_DT)
4.      Teologia ortodoxă, biologie şi bioetică (TC_4_2012_DT)

2013
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena (TC_1_2013_DT)
2.      Religia şi educaţia religioasă (TC_2_2013_DT)
3.      Ştiinţă, Teologie şi Arte (TC_3_2013_DT)
4.      Teologia ortodoxă, ecumenismul şi dialogul interconfesional (TC_4_2013_DT)
5.      Creştinismul poporului român, factor al continuităţii etnice (TC_5_2013_DT)

2014
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Părintele Dumitru Stăniloae (TC_1_2014_DT)
2.      Sfinţii Martiri Brâncoveni (TC_2_2014_DT)
3.      Documentul de la Ravenna. Consecinţele eclesiologice şi canonice ale constituţiei sacramentale a

Bisericii (TC_3_2014_DT)
4.      Teologia ortodoxă, ecumenismul şi dialogul interconfesional (TC_4_2014_DT)
5.      Creştinismul poporului român, factor al continuităţii etnice (TC_5_2014_DT)
6.      Teologie ortodoxă şi secularizare (TC_6_2014_DT)

2015
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Clerici de elită şi păstori de suflet din Eparhia Argeşului şi Muscelului (TC_1_2015_DT)
2.      Sfântul Ioan Gură de Aur şi mari păstori de suflete din Argeş şi Muscel (TC_2_2015_DT)
3.      Teologia ortodoxă, ecumenismul şi dialogul interconfesional (TC_3_2015_DT)
4.      Hermeneutica spaţiului sacru, abordat în mod comparativ în arta religioasă: pictură, sculptură, artă

monumentală, muzică (TC_4_2015_DT)

2016
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Anul educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox (TC_1_2016_DT)
2.      Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul şi tipăriturile (TC_2_2016_DT)
3.      Teologia ortodoxă, ecumenismul şi dialogul interconfesional (TC_3_2016_DT)
4.      Simbolistica artei religioase (TC_4_2016_DT)
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2012
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16.      Cunoaştereapersonalităţiişiaportuluiunoreminenţimuzicieniromâni la
diversificarearepertoriuluimuzicaleuropean (TC_16_2016_DLLIA)

17.      Partidepolitice (TC_17_2016_DLLIA)
18.      Didacticalimbilorstraine (TC_5_2016_DLSA)

Departamentul de Teologie

Lista temelor de cercetare a departamentului Departamentul de Teologie
pe anii calendaristici 2012 - 2016

2012
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Taina Sfântului Maslu şi îngrijirea bolnavilor. Aniversarea a 370 de ani de la Sinodul de la Iaşi
(1642) (TC_1_2012_DT)

2.      Teologia ortodoxă, ecumenismul şi dialogul interconfesional (TC_2_2012_DT)
3.      Creştinismul poporului român, factor al continuităţii etnice (TC_3_2012_DT)
4.      Teologia ortodoxă, biologie şi bioetică (TC_4_2012_DT)

2013
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena (TC_1_2013_DT)
2.      Religia şi educaţia religioasă (TC_2_2013_DT)
3.      Ştiinţă, Teologie şi Arte (TC_3_2013_DT)
4.      Teologia ortodoxă, ecumenismul şi dialogul interconfesional (TC_4_2013_DT)
5.      Creştinismul poporului român, factor al continuităţii etnice (TC_5_2013_DT)

2014
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Părintele Dumitru Stăniloae (TC_1_2014_DT)
2.      Sfinţii Martiri Brâncoveni (TC_2_2014_DT)
3.      Documentul de la Ravenna. Consecinţele eclesiologice şi canonice ale constituţiei sacramentale a

Bisericii (TC_3_2014_DT)
4.      Teologia ortodoxă, ecumenismul şi dialogul interconfesional (TC_4_2014_DT)
5.      Creştinismul poporului român, factor al continuităţii etnice (TC_5_2014_DT)
6.      Teologie ortodoxă şi secularizare (TC_6_2014_DT)

2015
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Clerici de elită şi păstori de suflet din Eparhia Argeşului şi Muscelului (TC_1_2015_DT)
2.      Sfântul Ioan Gură de Aur şi mari păstori de suflete din Argeş şi Muscel (TC_2_2015_DT)
3.      Teologia ortodoxă, ecumenismul şi dialogul interconfesional (TC_3_2015_DT)
4.      Hermeneutica spaţiului sacru, abordat în mod comparativ în arta religioasă: pictură, sculptură, artă

monumentală, muzică (TC_4_2015_DT)

2016
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Anul educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox (TC_1_2016_DT)
2.      Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul şi tipăriturile (TC_2_2016_DT)
3.      Teologia ortodoxă, ecumenismul şi dialogul interconfesional (TC_3_2016_DT)
4.      Simbolistica artei religioase (TC_4_2016_DT)
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Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Lista temelor de cercetare a departamentului pentru Pregatirea Personalului
Didactic

pe anii calendaristici 2012 - 2016

2012
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Tendinte si orientari moderne in psihologia educatiei (TC_1_2012_DPPD)
2. Formarea initiala si continua a cadrelor didactice (TC_2_2012_DPPD)
3.      Utilizarea e-learningului in activitatile de practica pedagogica (TC_3_2012_DPPD)
4.      Curriculum si educatie (TC_4_2012_DPPD)
5.      Implicații psihopedagogice ale utilizării e-learning (TC_5_2012_DPPD)

6.      Noi  tendințe în didactica învățământului preuniversitar (TC_6_2012_DPPD)
7.      Profesorul si managementul clasei de elevi (TC_7_2012_DPPD)
8.      Optimizarea metodelor de evaluare utilizate în învăţământul preuniversitar (TC_8_2012_DPPD)

2013
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Psihologia scolara in domeniul educatiei speciale (TC_1_2013_DPPD)
2. Profesorul si managementul clasei de elevi (TC_2_2013_DPPD)
3.      Consilierea scolara si educationala (TC_3_2013_DPPD)
4.      Curriculum si competente (TC_4_2013_DPPD)
5.      Abordari praxiologice in stiintele educatiei (TC_5_2013_DPPD)
6.      Studii de pedagogie sociala (TC_6_2013_DPPD)
7.      Instrumentalizarea activităţii de practică pedagogică în conformitate cu noile standarde de calitate

şi cu modelul european de profesor (TC_7_2013_DPPD)

2014
B. Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Psihologia educatiei si rolul ei in instruirea academica de nivel universitar (TC_1_2014_DPPD)
2.      Cariera didactica- fundamente psihopedagogice (TC_2_2014_DPPD)
3.      Tendinte si oportunitati in cariera didactica (TC_3_2014_DPPD)
4.      Strategii didactice inovative pentru optimizarea învățării  (TC_4_2014_DPPD)
5.      Noi  tendințe în didactica învățământului preuniversitar (TC_5_2014_ DPPD)
6.      Implicații psihopedagogice ale utilizării TIC   (TC_6_2014_DPPD)
7.      Managementul clasei de elevi. Abordari aplicative (TC_7_2014_DPPD)
8.      Comunicare si comportament in context educational (TC_8_2014_DPPD)

2015
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Mentoratul educaţional (TC_1_2015_DPPD)
2.      Implicații psihopedagogice ale utilizării TIC   (TC_2_2015_DPPD)
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Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Lista temelor de cercetare a departamentului pentru Pregatirea Personalului
Didactic

pe anii calendaristici 2012 - 2016
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2. Formarea initiala si continua a cadrelor didactice (TC_2_2012_DPPD)
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Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Lista temelor de cercetare a departamentului pentru Pregatirea Personalului
Didactic

pe anii calendaristici 2012 - 2016
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2. Formarea initiala si continua a cadrelor didactice (TC_2_2012_DPPD)
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4.      Curriculum si educatie (TC_4_2012_DPPD)
5.      Implicații psihopedagogice ale utilizării e-learning (TC_5_2012_DPPD)

6.      Noi  tendințe în didactica învățământului preuniversitar (TC_6_2012_DPPD)
7.      Profesorul si managementul clasei de elevi (TC_7_2012_DPPD)
8.      Optimizarea metodelor de evaluare utilizate în învăţământul preuniversitar (TC_8_2012_DPPD)

2013
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Psihologia scolara in domeniul educatiei speciale (TC_1_2013_DPPD)
2. Profesorul si managementul clasei de elevi (TC_2_2013_DPPD)
3.      Consilierea scolara si educationala (TC_3_2013_DPPD)
4.      Curriculum si competente (TC_4_2013_DPPD)
5.      Abordari praxiologice in stiintele educatiei (TC_5_2013_DPPD)
6.      Studii de pedagogie sociala (TC_6_2013_DPPD)
7.      Instrumentalizarea activităţii de practică pedagogică în conformitate cu noile standarde de calitate

şi cu modelul european de profesor (TC_7_2013_DPPD)

2014
B. Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Psihologia educatiei si rolul ei in instruirea academica de nivel universitar (TC_1_2014_DPPD)
2.      Cariera didactica- fundamente psihopedagogice (TC_2_2014_DPPD)
3.      Tendinte si oportunitati in cariera didactica (TC_3_2014_DPPD)
4.      Strategii didactice inovative pentru optimizarea învățării  (TC_4_2014_DPPD)
5.      Noi  tendințe în didactica învățământului preuniversitar (TC_5_2014_ DPPD)
6.      Implicații psihopedagogice ale utilizării TIC   (TC_6_2014_DPPD)
7.      Managementul clasei de elevi. Abordari aplicative (TC_7_2014_DPPD)
8.      Comunicare si comportament in context educational (TC_8_2014_DPPD)

2015
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Mentoratul educaţional (TC_1_2015_DPPD)
2.      Implicații psihopedagogice ale utilizării TIC   (TC_2_2015_DPPD)
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3.      Dificultatile de invatare in context scolar (TC_3_2015_DPPD)
4.      Aspecte teoretice și metodologice ale Curriculumului pentru învățământ preuniversitar

(TC_4_2015_DPPD)
5.      Studii privind formarea și dezvoltarea competențelor profesionale (TC_5_2015_DPPD)
6.      Studii de pedagogie sociala (TC_6_2015_DPPD)
7.      Abordari aplicative ale managementului clasei de elevi (TC_7_2015_DPPD)
8.      Identificarea unor nevoi de formare continuă a personalului didactic din învăţământul

preuniversitar  (TC_8_2015_DPPD)

2016
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Tradiţional şi modern în utilizarea strategiilor didactice în învăţământul preuniversitar
(TC_1_2016_DPPD)

2.      Calitate în educație (TC_2_2016_DPPD)
3.      Studii privind formarea și dezvoltarea competențelor profesionale (TC_3_2016_DPPD)
4.      Noi tendințe în proiectarea curriculară în învățământul preuniversitar (TC_4_2016_DPPD)
5.      Cariera didactica- fundamente psihopedagogice (TC_5_2016_DPPD)
6.      Noi  tendințe în didactica învățământului preuniversitar (TC_6_2016_DPPD)
7.      Abordari aplicative ale managementului clasei de elevi (TC_7_2016_DPPD)
8.      Aspecte teoretice și metodologice ale Curriculumului pentru învățământ preuniversitar

(TC_8_2016_DPPD)
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3.      Dificultatile de invatare in context scolar (TC_3_2015_DPPD)
4.      Aspecte teoretice și metodologice ale Curriculumului pentru învățământ preuniversitar

(TC_4_2015_DPPD)
5.      Studii privind formarea și dezvoltarea competențelor profesionale (TC_5_2015_DPPD)
6.      Studii de pedagogie sociala (TC_6_2015_DPPD)
7.      Abordari aplicative ale managementului clasei de elevi (TC_7_2015_DPPD)
8.      Identificarea unor nevoi de formare continuă a personalului didactic din învăţământul

preuniversitar  (TC_8_2015_DPPD)

2016
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Tradiţional şi modern în utilizarea strategiilor didactice în învăţământul preuniversitar
(TC_1_2016_DPPD)

2.      Calitate în educație (TC_2_2016_DPPD)
3.      Studii privind formarea și dezvoltarea competențelor profesionale (TC_3_2016_DPPD)
4.      Noi tendințe în proiectarea curriculară în învățământul preuniversitar (TC_4_2016_DPPD)
5.      Cariera didactica- fundamente psihopedagogice (TC_5_2016_DPPD)
6.      Noi  tendințe în didactica învățământului preuniversitar (TC_6_2016_DPPD)
7.      Abordari aplicative ale managementului clasei de elevi (TC_7_2016_DPPD)
8.      Aspecte teoretice și metodologice ale Curriculumului pentru învățământ preuniversitar

(TC_8_2016_DPPD)
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3.      Dificultatile de invatare in context scolar (TC_3_2015_DPPD)
4.      Aspecte teoretice și metodologice ale Curriculumului pentru învățământ preuniversitar

(TC_4_2015_DPPD)
5.      Studii privind formarea și dezvoltarea competențelor profesionale (TC_5_2015_DPPD)
6.      Studii de pedagogie sociala (TC_6_2015_DPPD)
7.      Abordari aplicative ale managementului clasei de elevi (TC_7_2015_DPPD)
8.      Identificarea unor nevoi de formare continuă a personalului didactic din învăţământul

preuniversitar  (TC_8_2015_DPPD)

2016
B.   Teme de cercetare definite prin plan intern

1.      Tradiţional şi modern în utilizarea strategiilor didactice în învăţământul preuniversitar
(TC_1_2016_DPPD)

2.      Calitate în educație (TC_2_2016_DPPD)
3.      Studii privind formarea și dezvoltarea competențelor profesionale (TC_3_2016_DPPD)
4.      Noi tendințe în proiectarea curriculară în învățământul preuniversitar (TC_4_2016_DPPD)
5.      Cariera didactica- fundamente psihopedagogice (TC_5_2016_DPPD)
6.      Noi  tendințe în didactica învățământului preuniversitar (TC_6_2016_DPPD)
7.      Abordari aplicative ale managementului clasei de elevi (TC_7_2016_DPPD)
8.      Aspecte teoretice și metodologice ale Curriculumului pentru învățământ preuniversitar

(TC_8_2016_DPPD)


