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COMPETIȚIA INTERNĂ DE PROIECTE DE CERCETARE ŞTIINȚIFICĂ 2017 
(C I P C S_2017) 

 
Rezultate finale 

 
În cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie din data de 31.01.2018 au fost aprobate rezultatele 

finale ale Competiției Interne de Proiecte de Cercetare Ştiințifică 2017.  
Pachetul de informaţii al competiţiei prevede următoarele aspecte: 
- Art. 7.4.1 Din fiecare domeniu competiţional se va selecta pentru finanţare propunerea de proiect 

cu punctajul cel mai mare, cu condiţia ca acesta să aibă un punctaj final de cel puţin 40 de puncte”. 
- Art. 7.4.2 În cazul în care există două sau mai multe propuneri de proiecte cu acelaşi punctaj 

maxim pe un domeniu competiţional, criteriile de departajare a acestor proiecte sunt, în ordinea aplicării, 
următoarele: punctajul criteriului 2, punctajul criteriului 3 şi punctajul criteriului 1 din Fişa de evaluare, 

Ierarhizarea proiectelor pe fiecare domeniu competiţional în funcţie de punctajele obţinute şi 
criteriile menţionate este cea din tabelul ce urmează. 

Domeniul 
competiţional Poz. Director 

de proiect Denumire proiect Punctaje obţinute 
C1 C2 C3 C4 C5 Med. 

Ştiinţe 
sociale 1* Popescu 

Elena 

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

10 10 10 10 10 50 

Ştiinţe 

1* 
Şuţan 
Nicoleta 
Anca 

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

9,5 9,5 10 9,5 9,5 48,0 

2 Ilie Mihai 

Influențele caracteristicilor 
compoziției și a posturii corporale 
asupra unor componente ale 
calită ții vieții, la studenții UPIT 
anul I 

9 9 10 9 9,5 46,5 

3 
Conete 
Maria 
Denisa 

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

9 9,5 8,5 6 8,5 41,5 

 Științe 
inginerești  

1* Gavriluţă 
Ana 

Dezvoltarea unor platforme de 
cercetare Lean Manufacturing 8 9 9 8,5 8,5 43,0 

2 Uleanu 
Florina 

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

8,5 7,5 9 8,5 9,5 43,0 

3 
Iorga-
Simăn 
Victor 

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

7 8 5 4,5 5 29,5 

* proiect finanţat 
Proiectele finanţate sunt cele situate pe prima poziţie din cadrul fiecărui domeniu competiţional. 

31.01.2018 


