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ANALIZA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ  
A CADRELOR DIDACTICE DIN DFMI ÎN ANUL CALENDARISTIC 2016 

 

Relativ la cercetarea ştiinţifică din cadrul DFMI şi la raportarea rezultatelor acestei activităţi, reamintim următoarele aspecte: 

-- DFMI susţine obiectivele şi direcţiile de cercetare asumate de Universitatea din Piteşti care vizează accederea la poziţia de universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică; 

-- cercetarea ştiinţifică este realizată de cadrele didactice, norma didactică fiind constituită din activități didactice şi de cercetare (minim 30% din normă reprezintă activitățile de 

cercetare);  

-- cercetarea ştiinţifică reprezintă un principal criteriu de evaluare a performanţei academice şi un criteriu de bază pentru promovarea cadrelor didactice; 

-- DFMI a urmărit şi urmăreşte atragerea, formarea şi păstrarea resurselor umane de calitate; 

-- colectivele înfiinţate în anul 2012, în conformitate cu direcţiile comune mai vechi şi/sau mai noi de cercetare, au lucrat, parţial, în echipă; 

-- în vederea creşterii calității şi a ponderii cercetării ştiințifice în activitatea personalului său academic, UPit a aplicat şi aplică proceduri de stimulare financiară (cadrele didactice au 
primit bani şi sperăm să primească în continuare sume de bani pentru articolele ISI publicate în reviste de prestigiu, cu factor de impact  şi scor relativ de influenţă); 
-managementul integrat al cercetării din universitate, identificarea oportunităţilor de cooperare dintre cercetătorii din universitate, creşterea capacităţii de analiză a activităţii de 

cercetare şi creşterea vizibilităţii activității de cercetare din universitate reprezintă doar o parte din obiectivele conducerii UPit; rezultatele cercetării au fost centralizate din 

raportările individuale făcute de cadrele didactice; știm că se încearcă și credem că se va reuși raportarea electronică și obținerea automată a diverselor situații pentru raportări; 

--reamintim faptul că este necesar să activăm și să ne implicăm în activitățile desfășurate în cadrul Centrului Regional de Cercetare–Dezvoltare pentru Materiale, Procese şi Produse 
Inovative destinate Industriei de Automobile (CRC-D AUTO); 
-- în anul 2016, sinteza rezultatelor cercetării ştiinţifice a DFMI este următoarea:  

 

 SINTEZĂ REZULTATE 

ANUL 2016 

Tip rezultate Număr 
Monografii publicate in edituri recunoscute din străinătate – ISI, John Wiley & Sons 1 
Monografii, tratate, cărţi 18(9 cu ISBN) 
Articole în reviste cotate ISI (cu FI) 7(1 BG, 1BR) 
Articole incluse in baze de date indexate cu recunoaştere ISI 8 
Articole incluse in baze de date indexate cu recunoaştere în domeniu 6 
Alte tipuri de articole (CNCS B+, conferinţe, în vol. ISBN/ISSN, etc.) 20 
Contracte, granturi (număr/lei)  5/102.684,00 lei 
Citări ISI  25 
Recenzor articole baze date recunoaştere ISI 13 
Recenzor alte tipuri de articole, cursuri (CNCS B+) 14 
Proiecte de cercetare ştiințifică internaţionale  eligibile, nefinanţate 1 
Proiecte de cercetare ştiințifică naţionale  eligibile, nefinanţate 9 
Premii, distincţii ştiintifice acordate pe plan internaţional/naţional 0/1 
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SINTEZĂ COMPARATIVĂ REZULTATE 
Lucrări, publicaţii, granturi, alte produse ale cercetării 

 

Tip rezultate 2016 2015 2014 
 

2013 2012 2011 2010 2009 

Monografii, tratate, cărţi 19(8cu ISBN) 15(4 ISBN) 6 3 6 8 7 7 

Articole în reviste cotate ISI (cu 
FI) 

7(1 BG, 1BR) 6(1 BG, 2 BR) 2 10 5 7 1 1 

Alte tipuri de articole (BDI, 
CNCS B+, conferinţe, în vol. 
ISBN/ISSN, etc.) 

24 33 46 50 39 87 93 93 

Contracte, granturi (număr/lei)  5/102684 4/86820 4/92550 3/23910 3/146112 5/463243 7/500564 7/485906 

Citări ISI 25 27 19 28 5 13 11 11 

Teze de doctorat naţionale  0 0 1 1 2 4 0 0 

Teze de doctorat cotutelă 0 0 0 1 1 3 1 1 

Brevete de invenţie (depuse / 
omologate) 

0/0 0/1 0/4 0/2 0/0 0/0 0/0 0/0 

Recenzor articole ISI 0 0 1 3 0 0 0 0 

Recenzor alte tipuri de articol 
(reviste proceeding-uri ISI, 
CNCS B+), cursuri univ. 

27 40 91 5 0 0 0 0 

 Se poate observa că cercetarea este orientată şi în direcţia produselor mai bine punctate pentru cariera fiecărui cadru didactic. 

Este posibil şi necesar ca cele mai reprezentative realizări din cadrul cercetării ştiinţifice a DFMI să fie introduse în volumul următor „CARTEA ALBĂ A CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN 
UPit”; în consecinţă vă rugăm să aveţi pregătite din timp prezentările respective. 

Este cunoscut faptul că în DFMI există exemple pozitive, există potenţial, dorinţă de progres şi de afimare individuală şi colectivă. 
Putem mulţumi acum celor care au contribuit în mai mare măsură la obţinerea acestor rezultate şi sperăm că în anul 2017, vom putea face împreună, încă un mic pas 

înainte !   
Întocmit, 

Rizea Vasile 


