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Analiza eligibilităţii proiectelor depuse 

Nr. 
crt. 

Director de 
proiect Denumire proiect Domeniul 

competiţional Decizie eligibilitate 

1 Popescu Elena 

Analiza și îmbunătățirea 
comunicării organizaționale în 
Universitatea din Pitești, prin 
realizarea și implementarea unei 
strategii de comunicare, pilotate 
intern 

Ştiinţe sociale Eligibil 

2 Şuţan Nicoleta 
Anca 

Evaluarea şi maximizarea 
bioactivităţii extractelor de 
Aconitum toxicum suplimentate cu 
nanostructuri metalice fitomediate 

Ştiinţe 
Este necesară înlocuirea 

celor 2 membri din 
echipa de proiect cu 
vârste peste 40 ani* 

3 Conete Maria 
Denisa 

Contributii la conservarea 
biodiversitatii si evaluarea unor 
servicii ecosistemice in Parcul 
Trivale 

Ştiinţe 
Este necesară înlocuirea 
membrului din echipa 
de proiect cu vârsta 

peste 40 ani* 

4 Iorga-Simăn 
Victor 

Injectia de DEE în colectorul de 
admisie în vederea ameliorării 
pornirii la rece a unui motor 
alimentat cu biocarburanți. 
Simularea CFD a proceselor 
specifice 

 Științe 
inginerești  

Este necesară înlocuirea 
celor 2 membri din 
echipa de proiect cu 
vârste peste 40 ani* 

5 Uleanu Florina 

Flux tehnologic optimizat în 
producerea ecologică a materialului 
săditor cu aport în produsul finit 
pentru siguranţa alimentară şi 
sustenabilitate 

 Științe 
inginerești  

Este necesară înlocuirea 
celor 2  membri din 

echipa de proiect care 
nu sunt cadre 

didactice/cercetători din 
UPIT* 

6 Ilie Mihai 
Influențele caracteristicilor 
compoziției și a posturii corporale 
asupra unor componente ale calității 
vieții, la studenții UPIT anul I 

Ştiinţe Eligibil 

7 Gavriluţă Ana Dezvoltarea unor platforme de 
cercetare Lean Manufacturing 

 Științe 
inginerești  Eligibil 

8 Dumitru 
Georgiana 

Studiu privind factorii care 
influenţează orientarea şcolară a 
elevilor  liceeni din judeţul Argeş şi 
atitudinea acestora faţă de cariera 
didactică 

Ştiinţe sociale 

Este necesară 
includerea în echipa de 
proiect a cel puţin un 

student (masterand sau 
doctorand)* 

 * Directorii de proiect vor trebui să transmită documentul cu modificarile solicitate (semnat şi în 
format .pdf) până pe 13 decembrie ora 16 la adresa de email cipcs@upit.ro  

 În caz contrar aceste proiecte vor fi declarate neeligibile 
  

 Notă: conform „Condiţiilor generale din Pachetul de informaţii” CIPCS se adresează cadrelor 
didactice și cercetătorilor, cu funcţia didactică de asistent universitar sau lector / şef de lucrări şi cu 
vârsta până în 40 de ani în momentul încheierii perioadei de depunere a cererilor de finanţare. Prin 
urmare, membrii echipei de proiect trebuie să îndeplinească această condiţie. 

 

12.12.2017 

mailto:cipcs@upit.ro�

