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1.
Contextul naţional
Prin Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020 (HG 929_2014),
România şi-a propus să devină "competitivă la nivel regional şi global, prin inovare alimentată
de cercetare-dezvoltare, generând bunăstare pentru cetăţeni". În acest scop, au fost definite
obiective generale, obiective specifice şi obiective specifice transversale care să conducă la
realizarea acestui deziderat, Anexa 1.
În cadrul direcţiilor principale de acţiune, un rol deosebit pentru mediul universitar îl au
secţiunile Susţinerea specializării inteligente, Soluţii inovatoare pentru sectorul public, respectiv,
Cercetare fundamentală şi de frontieră.
Specializarea inteligentă susţine reorientarea politicilor CDI către acele activităţi de
cercetare care oferă rezultate cu relevanţă economică. Domeniile de specializare inteligentă
stabilite pentru ciclul strategic 2014-2020 sunt în număr de 4 şi sunt sintetic prezentate în cele ce
urmează.
• BIOECONOMIA
Domeniul beneficiază de potenţialul uriaş al agriculturii româneşti, în contextul unei
industrii alimentare locale tot mai active şi cu standarde în creştere, al cercetării aplicative de
succes din domeniu şi din industria farmaceutică, precum şi în contextul unor tendinţe globale ca
cererea ridicată de produse alimentare. Siguranţa şi optimizarea produselor alimentare,
dezvoltarea sectoarelor horticol, forestier, zootehnic şi piscicol sau valorificarea biomasei şi a
biocombustibililor reprezintă subdomenii cu potenţial evident.
• TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR, SPAŢIU ȘI SECURITATE
Domeniul este unul dintre cele mai dinamice din ţară. Industria este sprijinită de
experienţa antreprenorială acumulată în ultimele decenii, de calitatea ridicată a învăţământului
superior şi a cercetării academice din disciplinele tehnice relevante, precum şi de prezenţa unor
companii multinaţionale importante. Dezvoltarea de software, de tehnologii pentru internetul
viitorului și calculul de înaltă performanță, joacă un rol central în rezolvarea marilor probleme
societale. Dezvoltarea de aplicații spațiale dedicate și/sau integrate, tehnologiile şi
infrastructurile spațiale, misiunile spaţiale proprii şi internaționale, reprezintă elemente cheie
pentru creșterea competitivității în activități economice și sociale. Securitatea societală se
bazează pe dezvoltarea de tehnologii, produse, capacităţi de cercetare şi sisteme pentru securitate
locală şi regională, protecţia infrastructurilor şi serviciilor critice, “intelligence’’, securitate
cibernetică, securitatea internă şi a cetăţeanului, managementul situaţiilor de urgenţă şi al
crizelor de securitate, precum și pentru combaterea terorismului, ameninţărilor transfrontaliere,
crimei organizate, traficului ilegal, toate acestea pe fondul dezvoltării culturii de securitate.
• ENERGIE, MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE
Cercetările în domeniul energiei susțin reducerea dependenței energetice a României, prin
valorificarea superioară a combustibililor fosili, diversificarea surselor naționale (nucleară,
regenerabile, curate), transport multifuncțional (“smart grids”) și mărirea eficienței la
consumator. Prezervarea mediul înconjurător constituie o prioritate a tuturor politicilor actuale în
condiţiile unor investiţii masive care urmează să fie făcute în tehnici de depoluare şi de reciclare,
în administrarea resurselor de apă și a zonelor umede. Conceptul „oraşul inteligent” oferă soluţii
de infrastructuri integrate pentru nevoile populaţiei în aglomerări urbane.
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• ECO-NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE
Domeniul aparține Tehnologiilor Generice Esentiale (TGE), prioritare la nivel european,
care utilizeaza intensiv CDI. Domeniul este antrenat de competitivitatea internaţională a
industriei auto din România, de infuzia ridicată de capital şi de dinamica exporturilor din acest
sector. Perspectivele industriei de echipamente agricole sunt promiţătoare, iar investiţiile în
cercetare pentru combustibili, materiale noi și/sau reciclate pot dinamiza activităţile CDI
dedicate ecotehnologiilor care conservă proprietățile apei, aerului și solului. Nanotehnologiile au
un mare potential inovativ, susțin IMM-urile și asigură competitivitatea tehnologică a României.
Cresc șansele de a atrage investitii străine si de a dezvolta sectoarele tehnologiilor înalte.
Domeniul este susţinut de un învăţământ tehnic dezvoltat, cu contribuţii importante la sectoarele
industriale amintite. Există un număr mare de organizații, care au măcar unul din domeniile
principale de activitate cercetarea în domeniul materialelor. Aceste institute au beneficiat în
ultimii ani de investiții importante în infrastructură, prin programele cu finanțare națională și
internațională, posedând baza materială pentru desfășuratea unor cercetări semnificative, cu
potențial economic ridicat.
Soluţii inovatoare pentru sectorul public susţine creşterea contribuţiei aduse de cercetare
şi inovare în sectorul public. Domeniile de prioritate publică stabilite pentru ciclul strategic
2014-2020 sunt în număr de 3 şi sunt prezentate sintetic în cele ce urmează.
• SĂNĂTATE
Sănătatea reprezintă un domeniu cu impact critic asupra calităţii vieţii şi a resurselor
publice. Numai impactul economic indirect al stării de sănătate a populaţiei este estimat la câteva
procente din PIB. În acest domeniu, cercetarea şi dezvoltarea experimentală au o contribuţie
esenţială, influenţând dramatic nu numai bunăstarea individuală şi generată, ci şi perspectivele
economice ale unei societăţi.
• PATRIMONIU ŞI IDENTITATE CULTURALĂ
Domeniul este consecvent cu obiectivele esenţiale ale Uniunii Europene, de promovare a
patrimoniului cultural şi lingvistic al fiecărei ţări membre, de protecţie a limbilor/idiomurilor
minoritare şi a celor pe cale de dispariţie, de afirmare a identităţilor de grup în coordonatele
multiculturalităţii. Domeniul vizează o gamă largă de teme de cercetare ştiinţifică, de la impactul
social al ştiinţei şi tehnologiei la dezvoltarea sistemului de educaţie, înţelegerea trecutului şi
anticiparea provocărilor societale, locale ori globale.
• TEHNOLOGII NOI ŞI EMERGENTE
Ştiinţa şi tehnologia pot susţine opţiunile de dezvoltare ale României indiferent de
domeniul acestora. Este important, de aceea, ca dezvoltarea şi adoptarea de noi tehnologii să aibă
şi o componentă deschisă, orientată spre rezolvarea de probleme specifice şi capabilă să
alimenteze nevoia publică indiferent unde apare aceasta. Componenta este puternic axată pe
achiziţia publică precomercială de inovare, susţinând oportunităţile relevante strategic.
Cercetarea fundamentală şi de frontieră vizează recuperarea decalajului de cunoaştere şi
tehnologie care desparte România de economiile dezvoltate ale Europei, prin internaţionalizarea
mediului de cercetare din România şi concentrarea de resurse publice (pentru reducerea
redundanţelor şi optimizarea investiţiilor).
Principalele direcţii de acţiune sunt orientate către accesul la cunoaştere şi cercetarea
fundamentală, de frontieră şi exploratorie.
Realizarea obiectivelor propuse în Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare
2014-2020 este susţinută cu ajutorul unor instrumente de implementare: în special, Planul
Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020 (HG 583_2015), precum şi diferite Axe
prioritare din cadrul Programelor Operaţionale (Capital Uman - POCU, Competitivitate - POC
şi Dezvoltare Regională - POR). O sinteză cuprinzând principalele competiţii de proiecte
prevăzute prin aceste instrumente de implementare este prezentată în Anexa 2.
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2.
Obiective şi principii
În conformitate cu Carta UPIT, Universitatea din Piteşti îşi asumă misiunea de a genera
şi transfera cunoaştere către societate prin cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer
tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, precum şi valorificarea şi diseminarea
rezultatelor acestora.
Activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare, creaţie și interpretare artistică, creație
sportivă din Universitatea din Piteşti se desfăşoară pe baza "Regulamentului privind Cercetarea
Ştiinţifică
şi
Creaţia
Universitară"
(https://www.upit.ro/_document/12952/regulament_privind_cercetarea_stiintifica_si_creatia_uni
versitara_in_universitatea_din_pitesti_2017.pdf) în care sunt menţionate obiectivul principal al
Planului Strategic pentru cercetarea ştiinţifică şi principiile strategiei de susţinere a cercetării
ştiinţifice în plan managerial, prezentate în cele ce urmează.
"Art. 1.4 Obiectivul principal al Planului strategic pentru cercetarea științifică 2016 – 2020
constă în creșterea volumului și a relevanței activităților de cercetare științifică din
Universitatea din Pitești pentru a asigura încadrarea instituției în categoria universităților
pentru educație și cercetare.
Art. 1.5 Principiile strategiei de susţinere a cercetării ştiinţifice în plan managerial constau în:
a. Cercetarea ştiinţifică şi creaţia universitară este o componentă fundamentală a activităţii
cadrelor didactice din mediul universitar şi reprezintă un criteriu important de evaluare a
calificării şi de apreciere a performanţei academice;
b. Planificarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară urmărește creşterea
calităţii academice, având ca bază implementarea de planuri de cercetare localizate în
departamentele în care cercetătorii respectivi își desfășoară activitatea;
c. Cercetarea științifică avansată este sprijinită prin aport colaborativ la nivel instituțional cu
Centrul regional de cercetare – dezvoltare pentru materiale, procese şi produse inovative
destinate industriei de automobile / CRC&D-Auto;
d. Sunt încurajate colaborările intra-universitare, regionale, naţionale şi internaţionale;
e. Valorificarea rezultatelor cercetării urmăreşte transferul lor către agenții socio-economici
din regiune;
f. UPIT promovează cercetarea științifică inter- și trans-disciplinară, în acord cu specificul
universității.
Art. 1.6 Activitatea de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară din UPIT cuprinde următoarele
categorii: a) cercetarea ştiinţifică (fundamentală şi aplicativă); b) dezvoltarea şi inovarea; c)
servicii de expertiză şi consultanţă; d) creaţia artistică; e) performanţa sportivă. Toate acestea
sunt denumite în continuare activitate de cercetare ştiinţifică.
Art. 1.7 Activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul UPIT se desfăşoară în concordanţă cu
strategiile şi direcţiile prioritare la nivel regional, naţional şi internaţional, precum şi strategia la
nivel instituţional."
3.
Direcţii strategice de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară
Universitatea din Piteşti este poziţionată geografic într-o regiune cu potenţial de
dezvoltare economică deosebit, datorat existenţei unui număr important de firme din industria de
automobile şi componente auto, din industria energetică, precum şi institute de cercetare din
domenii agricol şi horticol. În acest context, având în vedere, strategia naţională de cercetare,
dezvoltare şi inovare 2014-2020 împreună cu instrumentele de implementare a acesteia au fost
definite la nivel naţional domeniile de specilizare inteligentă pentru domeniile de studii
universitare, prezentate în Anexa 3.
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4.
Planificarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară
În Universitatea din Piteşti, planificarea activităţilor de cercetare ştiinţifică se realizează
în conformitate cu "PROCEDURA OPERAŢIONALĂ: planificarea activităţilor de cercetare
ştiinţifică
şi
creaţie
universitară
şi
raportarea
rezultatelor
acestora"
(https://www.upit.ro/_document/27724/procedura_operationala_privind_planificarea_activitatilo
r_de_cercetare_stiintifica_si_raportarea_rezultatelor_acestora_2018.pdf), cap. 5.A Planificarea
activităţilor de cercetare ştiinţifică:
„5.A.1 Planificarea activităţilor de cercetare ştiinţifică se realizează anual, la nivelul unităţilor de
cercetare, departamentelor academice şi facultăţilor, urmărindu-se armonizarea şi integrarea
acestora în strategia de dezvoltare instituțională a UPIT, în strategia regională, respectiv, în
strategia națională.
5.A.2 Planul intern de cercetare-dezvoltare și inovare (PICDI) cuprinde una sau mai multe
direcţii de cercetare. Direcţiile de cercetare cuprind una sau mai multe teme de cercetare, cărora
le sunt asociate colectivele de lucru (cadre didactice şi studenţi). Pentru realizarea unei teme de
cercetare se dezvoltă un proiect de CDI. Structura unui PICDI este prezentată în Anexa 1.
5.A.3
Temele de cercetare cuprinse în planurile de cercetare-dezvoltare-inovare ale
departamentelor didactice trebuie să se înscrie în ariile ştiinţifice ale domeniilor de studii
coordonate de departament / domeniilor ştiinţifice specifice unităţii de cercetare și să fie corelate
cu OMEN 5376/19.10.2017 privind domeniile de specializare inteligentă, publicat în MO
851/27.10.2017.
5.A.4 Directorii de departament / unităţi de cercetare elaborează în luna ianuarie Planul intern de
cercetare-dezvoltare și inovare al departamentului pentru anul calendaristic curent.
5.A.5 Consiliul Facultăţii analizează şi adoptă, în luna ianuarie, Planul intern de cercetaredezvoltare și inovare al facultăţii pe anul calendaristic curent, pe baza PICDI ale departamentelor
/ unităţilor de cercetare.
5.A.6 Statul de funcțiuni pentru personalul de cercetare al UC se elaborează pe baza Planului
anual de activități (PAA) pentru anul universitar respectiv.
5.A.7 Planurile interne de cercetare-dezvoltare și inovare ale unităţilor de cercetare /
departamentelor / facultăților se transmit, până la sfârşitul lunii ianuarie, directorului CCDI în
format electronic și în format tipărit (care se înregistrează la secretariatul CCDI).
5.A.8 Directorul CCDI, împreună cu reprezentanții Consiliilor facultăților în CCDI, întocmește
Planul de cercetare ştiinţifică al universităţii pe anul calendaristic în curs, la începutul lunii
februarie, pe baza planurilor interne de cercetare-dezvoltare și inovare adoptate de Consiliile
facultăţilor.
5.A.9 Consiliul Cercetării Șiinţifice analizează şi avizează Planul de cercetare ştiinţifică al
universităţii pe anul calendaristic în curs, în luna februarie.”
Planul intern de cercetare-dezvoltare al UPIT pentru anul 2020 este prezentat în Anexa 4
la nivelul facultăţilor, departamentelor şi Centrului Regional de Cercetare-Dezvoltare pentru
materiale, procese şi produse inovatoare destinate industriei de Automobile.
Manifestările ştiinţifice care vor fi organizate de structuri academice din UPIT în anul
calendaristic 2020 sunt prezentate în Anexa 5, iar manifestările / concursurile ştiinţifice / de
creaţie universitară studenţeşti care vor fi organizate de UPIT în anul calendaristic 2020 sunt
prezentate în Anexa 6.
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Anexa 1. Strategia naţională
de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020
OBIECTIVE GENERALE ŞI SPECIFICE
Viziunea privind sistemul de CDI românesc în 2020 descrie o Românie competitivă la nivel regional
şi global prin inovare alimentată de cercetare-dezvoltare, generând bunăstare pentru cetăţeni. Pentru a atinge
acest scenariu la orizontul menţionat, Strategia îşi asumă următoarele obiective generale şi specifice.

OBIECTIVE GENERALE
OG1. Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare. Obiectivul vizează susţinerea
performanţei actorilor economici pe lanţurile globale de valoare. Aceasta presupune, printre altele, creşterea
impactului activităţilor economice printr-un un transfer mai bun de cunoaştere şi de expertiză între cercetare
şi mediul economic. Strategia îşi propune să crească relevanţa economică a cercetării prin dezvoltarea de noi
tehnologii, produse şi servicii, impulsionând parteneriate între actorii economici şi cei din mediul de
cercetare şi stimulând activităţile economice care se sprijină pe inovarea derivată din cercetare.
OG2. Creşterea contribuţiei româneşti la progresul cunoaşterii de frontieră. Strategia îşi asumă creşterea
vizibilităţii internaţionale a cercetării şi dezvoltării experimentale româneşti. Pentru atingerea obiectivului va
fi nevoie de o mai bună integrare a cercetătorilor în iniţiativele, parteneriatele şi programele ştiinţifice
internaţionale; de atragerea cercetătorilor performanţi şi formarea cercetătorilor de vârf; de susţinerea
infrastructurilor de cercetare şi de creşterea gradului de utilizare şi a accesului la acestea; precum şi de
formarea masei critice de cercetători în domeniile ştiinţifice cele mai promiţătoare.
OG3. Creşterea rolului ştiinţei în societate. Scopul principal al investiţiei în cercetare, dezvoltare şi inovare
rămâne, în cele din urmă, creşterea nivelului de trai şi a calităţii vieţii cetăţenilor. Strategia îşi asumă acest
obiectiv nu doar prin investiţiile amintite şi prin susţinerea activităţilor economice bazate pe CDI, ci şi
promovând programe prin care cercetarea răspunde direct unor nevoi concrete ale sectorului public. Acestea
urmăresc atât rezolvarea prin soluţii inovatoare a unor probleme publice specifice, cât şi asistenţă expertă în
elaborarea politicilor publice.

OBIECTIVE SPECIFICE
OS1. Crearea unui mediu stimulativ pentru iniţiativa sectorului privat prin instrumente de antrenare a
antreprenoriatului şi comercializării rezultatelor de C&D, precum şi prin credibilizarea parteneriatelor dintre
actorii publici şi cei privaţi.
OS2. Susţinerea procesului de specializare inteligentă prin concentrarea resurselor în domenii de cercetare şi
inovare cu relevanţă economică şi cu potenţial de C&D demonstrate.
OS3. Concentrarea unei părţi importante a activităţilor de CDI în domenii cu relevanţă publică, pentru a
creşte capacitatea sistemului de CDI de a răspunde nevoilor sectorului public şi a dezvolta abilitatea acestuia
din urmă de a adopta rezultatele cercetării.
OS4. Susţinerea aspiraţiei către cercetarea la frontiera cunoaşterii printr-o mai bună integrare a cercetării
româneşti în spaţiul european şi internaţional de proiecte şi iniţiative de cercetare, dezvoltare şi inovare.

OBIECTIVE SPECIFICE TRANSVERSALE
OS5. Dublarea numărului total de cercetători până în 2020 prin asigurarea unei creşteri rapide şi sustenabile,
numerice şi calitative, a resurselor umane din cercetare, dezvoltare şi inovare.
OS6. Dezvoltarea unor organizaţii de cercetare performante, capabile să susţină programe ştiinţifice de
anvergură, prin mecanisme de finanţare instituţională bazate pe proceduri de monitorizare şi evaluare în
acord cu bunele practici internaţionale.
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Anexa 2. Sinteza principalelor competiţii de proiecte naţionale
În octombrie 2014 a fost aprobată, prin Hotararea Guvernului nr. 929, Strategia Natională de
Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014 - 2020.

Programe PNCDI III coordonate de UEFISCDI
Principalul instrument de implementare al strategiei este Planul National de Cercetare-Dezvoltare
si Inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III), aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
583/22.07.2015.
Programul 1: Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare
Programul 2: Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi
inovare
Programul 3: Cooperare europeană şi internaţională
Programul 4: Cercetare fundamentală şi de frontieră
Programul 5: Cercetare în domenii de interes strategic

Competiţii de proiecte prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020
Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții menite să răspundă
nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce
privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și (b) infrastructura
subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându‐se astfel ca un factor
generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și
sustenabilitate. Alăturarea celor doi vectori – Cercetare‐Dezvoltare‐Inovare și Tehnologia
Informaţiei şi a Comunicaţiilor – în cadrul aceluiași program operațional este justificată strategic
de rolul multiplicator al acestor domenii și de sprijinul direct prin care acestea contribuie la
obiectivele de specializare inteligentă si promoveaza noi oportunități de creștere, în special într‐un
număr limitat de domenii prioritare concentrate pe avantajele comparative ale României.
Acţiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de cercetare-dezvoltare
Acţiunea 1.1.2: Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate
la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații
științifice și baze de date europene și internationale
Acţiunea 1.1.3: Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al
UE şi alte programe CDI internaţionale
Acţiunea 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru
consolidarea capacității CD
Acţiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de
întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD şi universităţi
Acţiunea 1.2.2: Credite, garantii si masuri de capital de risc
Acţiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe
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Competiţii de proiecte prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
POCU 2014-2020 urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în
ansamblul programelor și politicilor publice ale României, ca SM al UE și are în vedere
valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o d ezvoltare sustenabilă în viitor.
Axa prioritară 1: Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”
Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea situației tinerilor din categoria NEETs
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
Axa prioritară 6: Educație și competențe
Axa prioritară 7: Asistență Tehnică

Programul Operațional Regional
POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și
îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării
mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel
încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de
inovare și de asimilare a progresului tehnologic. Programul Operațional Regional (POR) 20142020 succede Programul Operațional Regional 2007-2013 și este unul dintre programele prin care
România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul
European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.
Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total
o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin
Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - contribuția
națională:
Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic
Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă
a patrimoniului cultural
Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din
mediul urban
Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru
şi cartea funciară
Axa prioritară 12: Asistență tehnică
Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii
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Anexa 3

ORDIN Nr. 5376/2017 din 19 octombrie 2017
privind aprobarea domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice
cu potenţial de creştere în România
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 851 din 27 octombrie 2017
Având în vedere obiectivele Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014 - 2020, prin care este
vizată susţinerea specializărilor inteligente, prin concentrarea resurselor în domenii de cercetare şi inovare cu
relevanţă economică şi cu potenţial de cercetare-dezvoltare demonstrat,
luând în considerare domeniile naţionale de excelenţă prevăzute în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2015
- 2020, care se corelează cu domeniile de specializare inteligentă menţionate în Strategia Naţională de Cercetare,
Dezvoltare şi Inovare 2014 - 2020,
în baza listelor domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu
potenţial de creştere în România, transmise de către instituţiile de învăţământ superior acreditate, la solicitarea
Organismului intermediar pentru Programul operaţional Capital uman,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,
cu modificările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
ART. 1. Se aprobă domeniile şi specializările/programele de studii universitare corelate cu sectoarele economice
cu potenţial de creştere în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2. Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de către Direcţia generală învăţământ universitar,
Organismul intermediar pentru Programul operaţional Capital uman din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi
de către instituţiile de învăţământ superior acreditate, potrivit legii.
ART. 3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaţiei naţionale,
Liviu-Marian Pop
Bucureşti, 19 octombrie 2017
Nr. 5.376.

ANEXĂ
Domeniile şi specializările/programele de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potenţial de
creştere în România
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
a - Bioeconomia;
b - Tehnologia informaţiilor şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate;
c - Energie, mediu şi schimbări climatice;
d - Econanotehnologii şi materiale avansate;
e - Sănătate.
______________________________________________________________________________
| Domeniul de
| Domeniul de
| Specializarea
|DOMENII DE SPECIALIZARE |
| studii
| licenţă
|
|INTELIGENTE DIN STRATEGIA|
| universitare |
|
|CDI 2014 - 2020
|
| de doctorat/ |
|
|_________________________|
| masterat
|
|
| a | b | c | d | e |
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Matematică
|Matematică
|Matematică
|
| X |
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Matematici aplicate |
| X |
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Matematică
|
| X |
|
|
|
|
|
|informatică
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Informatică
|Informatică
|Informatică
|
| X |
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Informatică aplicată|
| X |
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Fizică
|Fizică
|Fizică
|
| X |
| X |
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Fizică medicală
|
|
|
| X |
X |
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Biofizică
| X |
|
|
|
X |
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Fizică informatică |
| X |
|
|
|

|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Chimie
|Chimie
|Chimie
|
|
| X | X |
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Biochimie
| X |
|
|
|
X |
|
|
|tehnologică
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Radiochimie
|
|
| X |
|
X |
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Chimie informatică |
| X |
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Chimie medicală
|
|
|
| X |
X |
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Chimie farmaceutică | X |
|
|
|
X |
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Inginerie
|Inginerie
|Ingineria
|
|
| X | X |
|
|chimică
|chimică
|substanţelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|anorganice şi
|
|
|
|
|
|
|
|
|protecţia mediului |
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Chimia şi ingineria |
|
| X | X |
X |
|
|
|substanţelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|organice,
|
|
|
|
|
|
|
|
|petrochimie şi
|
|
|
|
|
|
|
|
|carbochimie
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Ştiinţa şi ingineria|
|
|
| X |
|
|
|
|materialelor oxidice|
|
|
|
|
|
|
|
|şi nanomateriale
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Ştiinţa şi ingineria|
|
| X | X |
|
|
|
|polimerilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Ingineria şi
| X | X |
|
|
|
|
|
|informatica
|
|
|
|
|
|
|
|
|proceselor chimice |
|
|
|
|
|
|
|
|şi biochimice
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|

|
|
|Inginerie chimică
|
|
| X |
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Controlul şi
| X |
|
|
|
X |
|
|
|securitatea
|
|
|
|
|
|
|
|
|produselor
|
|
|
|
|
|
|
|
|alimentare
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Inginerie biochimică| X |
| X |
|
X |
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Ingineria
|
|
| X | X |
|
|
|
|fabricaţiei hârtiei |
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Tehnologia chimică a|
|
| X | X |
|
|
|
|produselor din piele|
|
|
|
|
|
|
|
|şi înlocuitori
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Tehnologie chimică |
|
|
| X |
|
|
|
|textilă
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Chimie alimentară şi| X |
|
|
|
X |
|
|
|tehnologii
|
|
|
|
|
|
|
|
|biochimice
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Prelucrarea
|
|
| X | X |
|
|
|
|petrolului şi
|
|
|
|
|
|
|
|
|petrochimie
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Chimie militară
|
| X |
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Geografie
|Geografie
|Geografie
|
|
| X |
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Geografia turismului| X |
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Cartografie
|
| X |
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Hidrologie şi
|
|
| X |
|
|
|
|
|meteorologie
|
|
|
|
|
|

|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Planificare
| X | X | X |
|
|
|
|
|teritorială
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Geologie
|Geologie
|Geologie
| X |
| X |
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Geochimie
| X |
| X |
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Ştiinţa
|Ştiinţa
|Chimia mediului
|
|
| X |
|
|
|mediului
|mediului
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Ecologie şi
|
|
| X |
|
X |
|
|
|protecţia mediului |
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Geografia mediului |
|
| X |
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Fizica mediului
|
|
| X |
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Ştiinţa mediului
| X |
| X |
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Inginerie
|Inginerie
|Construcţii civile, | X | X | X | X |
|
|civilă şi
|civilă
|industriale şi
|
|
|
|
|
|
|instalaţii
|
|agricole
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Căi ferate, drumuri |
| X | X |
|
|
|
|
|şi poduri
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Construcţii şi
|
| X |
|
|
|
|
|
|fortificaţii
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Amenajări şi
|
| X | X | X |
|
|
|
|construcţii
|
|
|
|
|
|
|
|
|hidrotehnice
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Construcţii miniere |
|
| X |
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Inginerie sanitară |
|
| X |
|
X |
|
|
|şi protecţia
|
|
|
|
|
|

|
|
|mediului
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Îmbunătăţiri
| X |
| X |
|
|
|
|
|funciare şi
|
|
|
|
|
|
|
|
|dezvoltare rurală
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Inginerie civilă
|
|
| X | X |
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Inginerie urbană şi | X |
| X |
|
|
|
|
|dezvoltare regională|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Infrastructura
|
| X | X |
|
|
|
|
|transporturilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|metropolitane
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Drumuri, poduri şi |
| X |
|
|
|
|
|
|infrastructuri
|
|
|
|
|
|
|
|
|militare
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|Ingineria
|Instalaţii pentru
|
|
| X | X |
|
|
|instalaţiilor |construcţii
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Instalaţii şi
|
|
| X |
|
|
|
|
|echipamente pentru |
|
|
|
|
|
|
|
|protecţia atmosferei|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Instalaţii pentru
|
| X |
|
|
|
|
|
|construcţii |
|
|
|
|
|
|
|
|pompieri
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Inginerie
|Inginerie
|Sisteme electrice
|
| X | X |
|
|
|electrică
|electrică
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Electronică de
|
| X | X | X |
|
|
|
|putere şi acţionări |
|
|
|
|
|
|
|
|electrice
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Electrotehnică
|
| X |
| X |
|

|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Instrumentaţie şi
|
| X |
|
|
|
|
|
|achiziţii de date
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Electromecanică
|
| X |
| X |
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Inginerie electrică |
| X |
|
|
|
|
|
|şi calculatoare
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Informatică aplicată|
| X |
|
|
|
|
|
|în inginerie
|
|
|
|
|
|
|
|
|electrică
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Inginerie
|Inginerie
|Ingineria sistemelor|
| X | X |
|
|
|energetică
|energetică
|electroenergetice
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Hidroenergetică
|
|
| X |
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Termoenergetică
|
|
| X |
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Energetică
|
|
| X |
|
|
|
|
|industrială
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Energetică şi
|
|
| X |
|
|
|
|
|tehnologii nucleare |
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Managementul
|
|
| X |
|
|
|
|
|energiei
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Energetică şi
|
|
| X |
|
|
|
|
|tehnologii de mediu |
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Inginerie
|Inginerie
|Electronică aplicată|
| X |
| X |
|
|electronică,
|electronică,
|____________________|____|____|____|____|_____|
|telecomunicaţii|telecomunicaţii|Tehnologii şi
|
| X |
|
|
|
|şi tehnologii |şi tehnologii |sisteme de
|
|
|
|
|
|
|informaţionale |informaţionale |telecomunicaţii
|
|
|
|
|
|

|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Reţele şi software |
| X |
|
|
|
|
|
|de telecomunicaţii |
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Microelectronică,
|
| X | X | X |
|
|
|
|optoelectronică şi |
|
|
|
|
|
|
|
|nanotehnologii
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Telecomenzi şi
|
| X |
|
|
|
|
|
|electronică în
|
|
|
|
|
|
|
|
|transporturi
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Echipamente şi
|
| X |
|
|
|
|
|
|sisteme electronice |
|
|
|
|
|
|
|
|militare
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Comunicaţii pentru |
| X |
|
|
|
|
|
|apărare şi
|
|
|
|
|
|
|
|
|securitate
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Echipamente şi
|
| X |
|
|
|
|
|
|sisteme electronice |
|
|
|
|
|
|
|
|militare,
|
|
|
|
|
|
|
|
|electronică |
|
|
|
|
|
|
|
|radioelectronică de |
|
|
|
|
|
|
|
|aviaţie
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Inginerie
|Inginerie
|Inginerie geologică |
| X | X |
|
|
|geologică
|geologică
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Geologia resurselor |
|
| X |
|
|
|
|
|miniere
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Geologia resurselor |
|
| X |
|
|
|
|
|petroliere
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Geofizică
|
| X | X |
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|

|Inginerie
|Inginerie
|Măsurători terestre |
| X | X |
|
|
|geodezică
|geodezică
|şi cadastru
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Topogeodezie şi
|
| X |
|
|
|
|
|
|automatizarea
|
|
|
|
|
|
|
|
|asigurării
|
|
|
|
|
|
|
|
|topogeodezice
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Geodezie şi
|
| X |
|
|
|
|
|
|geoinformatică
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Mine, petrol şi|Mine, petrol şi|Inginerie minieră
|
|
| X |
|
|
|gaze
|gaze
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Prepararea
|
|
| X | X |
|
|
|
|substanţelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|minerale utile
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Topografie minieră |
|
| X |
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Inginerie de petrol |
| X | X |
|
|
|
|
|şi gaze
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Transportul,
|
| X | X |
|
|
|
|
|depozitarea şi
|
|
|
|
|
|
|
|
|distribuţia
|
|
|
|
|
|
|
|
|hidrocarburilor
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Inginerie
|Inginerie
|Construcţii
|
| X |
| X |
|
|aerospaţială
|aerospaţială
|aerospaţiale
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Sisteme de propulsie|
| X |
| X |
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Echipamente şi
|
| X |
| X |
|
|
|
|instalaţii de
|
|
|
|
|
|
|
|
|aviaţie
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Inginerie şi
|
| X |
|
|
|

|
|
|management
|
|
|
|
|
|
|
|
|aeronautic
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Aeronave şi motoare |
| X |
| X |
|
|
|
|de aviaţie
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Navigaţie aeriană
|
| X |
|
|
|
|
|
|(Air Navigation)
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Design aeronautic
|
|
|
| X |
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Ingineria
|Ingineria
|Construcţii de
|
|
| X | X |
|
|autovehiculelor|autovehiculelor|autovehicule
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Ingineria sistemelor|
| X |
|
|
|
|
|
|de propulsie pentru |
|
|
|
|
|
|
|
|autovehicule
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Autovehicule rutiere|
| X | X | X |
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Echipamente şi
|
| X |
|
|
|
|
|
|sisteme de comandă |
|
|
|
|
|
|
|
|şi control pentru
|
|
|
|
|
|
|
|
|autovehicule
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Blindate, automobile|
| X |
|
|
|
|
|
|şi tractoare
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Ingineria
|Ingineria
|Ingineria
|
| X |
|
|
|
|transporturilor|transporturilor|transporturilor şi a|
|
|
|
|
|
|
|
|traficului
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Ingineria sistemelor|
| X |
| X |
|
|
|
|de circulaţie
|
|
|
|
|
|
|
|
|feroviară
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Ingineria sistemelor|
| X |
| X |
|

|
|
|de circulaţie
|
|
|
|
|
|
|
|
|rutieră
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Agronomie
|Agronomie
|Agricultură
| X |
| X |
|
X |
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Ştiinţele solului
| X |
| X |
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Montanologie
| X |
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Protecţia plantelor | X |
| X |
|
X |
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Exploatarea
| X |
| X |
|
|
|
|
|maşinilor şi
|
|
|
|
|
|
|
|
|instalaţiilor pentru|
|
|
|
|
|
|
|
|agricultură şi
|
|
|
|
|
|
|
|
|industria alimentară|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Horticultură
|Horticultură
|Horticultură
| X |
|
|
|
X |
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Peisagistică
| X |
| X |
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Inginerie
|Inginerie
|Ingineria
| X |
| X |
|
|
|forestieră
|forestieră
|prelucrării lemnului|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Ingineria şi
| X |
| X |
|
|
|
|
|designul produselor |
|
|
|
|
|
|
|
|finite din lemn
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Silvicultură
|Silvicultură
|Silvicultură
| X |
| X |
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Exploatări
| X |
| X |
|
|
|
|
|forestiere
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Cinegetică
| X |
| X |
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Inginerie şi
|Inginerie şi
|Inginerie economică | X |
|
|
|
|
|management în |management în |în agricultură
|
|
|
|
|
|

|agricultură şi |agricultură şi |____________________|____|____|____|____|_____|
|dezvoltare
|dezvoltare
|Inginerie şi
| X |
|
|
|
|
|rurală
|rurală
|management în
|
|
|
|
|
|
|
|
|alimentaţia publică |
|
|
|
|
|
|
|
|şi agroturism
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Biotehnologii |Biotehnologii |Inginerie genetică |
|
|
| X |
X |
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Biotehnologii*)
| X |
| X | X |
X |
|
|
|*) Se adaugă, după |
|
|
|
|
|
|
|
|caz: agricole,
|
|
|
|
|
|
|
|
|medical-veterinare, |
|
|
|
|
|
|
|
|pentru industria
|
|
|
|
|
|
|
|
|alimentară.
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Ingineria
|Ingineria
|Ingineria produselor| X |
|
|
|
X |
|produselor
|produselor
|alimentare
|
|
|
|
|
|
|alimentare
|alimentare
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Tehnologia
| X |
|
|
|
X |
|
|
|prelucrării
|
|
|
|
|
|
|
|
|produselor agricole |
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Controlul şi
| X | X |
|
|
X |
|
|
|expertiza produselor|
|
|
|
|
|
|
|
|alimentare
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Pescuit şi
| X |
| X |
|
|
|
|
|industrializarea
|
|
|
|
|
|
|
|
|peştelui
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Protecţia
| X |
| X |
|
X |
|
|
|consumatorului şi a |
|
|
|
|
|
|
|
|mediului
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Extracte şi aditivi |
|
|
| X |
X |
|
|
|naturali alimentari |
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|

|
|
|Tehnologie şi
| X |
|
|
|
X |
|
|
|control în
|
|
|
|
|
|
|
|
|alimentaţia publică |
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Zootehnie
|Zootehnie
|Zootehnie
| X |
| X |
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Piscicultură şi
| X |
| X |
|
|
|
|
|acvacultură
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Calculatoare şi|Calculatoare şi|Calculatoare
|
| X |
| X |
|
|tehnologia
|tehnologia
|____________________|____|____|____|____|_____|
|informaţiei
|informaţiei
|Tehnologia
|
| X |
| X |
|
|
|
|informaţiei
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Calculatoare şi
|
| X |
| X |
|
|
|
|sisteme informatice |
|
|
|
|
|
|
|
|pentru apărare şi
|
|
|
|
|
|
|
|
|securitate naţională|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Ingineria
|
| X |
|
|
|
|
|
|informaţiei
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Ingineria
|Ingineria
|Automatică şi
|
| X |
|
|
|
|sistemelor
|sistemelor
|informatică aplicată|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Ingineria şi
|
| X |
|
|
|
|
|
|securitatea
|
|
|
|
|
|
|
|
|sistemelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|informatice militare|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Ingineria sistemelor|
| X |
|
|
|
|
|
|multimedia
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Inginerie
|Inginerie
|Sisteme şi
| X |
| X | X |
|
|mecanică
|mecanică
|echipamente termice |
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Maşini şi sisteme
| X |
| X |
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|hidraulice şi
|
|
|
|
|
|
|pneumatice
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|Mecanică fină şi
|
|
|
| X |
|
|nanotehnologii
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|Maşini şi
|
|
| X |
|
|
|echipamente miniere |
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|Inginerie mecanică | X |
| X | X |
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|Maşini şi instalaţii| X |
| X |
|
|
|pentru agricultură |
|
|
|
|
|
|şi industrie
|
|
|
|
|
|
|alimentară
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|Utilaje petroliere |
|
| X |
|
|
|şi petrochimice
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|Utilaje pentru
|
|
| X |
|
|
|transportul şi
|
|
|
|
|
|
|depozitarea
|
|
|
|
|
|
|hidrocarburilor
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|Echipamente pentru |
|
| X |
|
|
|procese industriale |
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|Utilaje tehnologice | X |
| X |
|
|
|pentru construcţii |
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|Utilaje pentru
| X |
| X | X |
|
|textile şi pielărie |
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|Vehicule pentru
|
| X | X |
|
|
|transportul feroviar|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|Instalaţii şi
|
| X | X |
|
|

|
|
|echipamente portuare|
|
|
|
|
|
|
|
|şi marine
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Ingineria designului| X |
|
| X |
|
|
|
|de produs (Product |
|
|
|
|
|
|
|
|Design Engineering) |
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Inginerie
|Inginerie
|Tehnologia
| X |
|
| X |
|
|industrială
|industrială
|construcţiilor de
|
|
|
|
|
|
|
|
|maşini
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Maşini-unelte şi
| X |
|
| X |
|
|
|
|sisteme de producţie|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Ingineria sudării
|
|
| X | X |
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Design industrial
| X |
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Ingineria
|
| X |
|
|
|
|
|
|securităţii în
|
|
|
|
|
|
|
|
|industrie
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Nanotehnologii şi
|
|
|
| X |
|
|
|
|sisteme
|
|
|
|
|
|
|
|
|neconvenţionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Tehnologia şi
| X |
|
| X |
|
|
|
|designul produselor |
|
|
|
|
|
|
|
|textile
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Tehnologia şi
| X |
|
| X |
|
|
|
|designul
|
|
|
|
|
|
|
|
|confecţiilor din
|
|
|
|
|
|
|
|
|piele şi înlocuitori|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Ingineria sistemelor| X |
| X | X |
|
|
|
|de energii
|
|
|
|
|
|

|
|
|regenerabile
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Tehnologia
| X |
|
| X |
|
|
|
|tricotajelor şi
|
|
|
|
|
|
|
|
|confecţiilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Ingineria
|
|
| X | X |
X |
|
|
|prelucrării
|
|
|
|
|
|
|
|
|materialelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|polimerice, textile |
|
|
|
|
|
|
|
|şi compozite
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Inginerie
| X |
|
| X |
|
|
|
|industrială
|
|
|
|
|
|
|
|
|(Industrial
|
|
|
|
|
|
|
|
|Engineering)
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Informatică aplicată|
| X |
|
|
|
|
|
|în inginerie
|
|
|
|
|
|
|
|
|industrială
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Inginerie
|Inginerie
|Navigaţie şi
|
| X | X |
|
|
|navală şi
|marină şi
|transport maritim şi|
|
|
|
|
|
|navigaţie
|navigaţie
|fluvial
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Navigaţie,
|
| X | X |
|
|
|
|
|hidrografie şi
|
|
|
|
|
|
|
|
|echipamente navale |
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Electromecanică
|
| X |
| X |
|
|
|
|navală
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Ştiinţe
|Ştiinţe
|Inginerie medicală |
|
|
| X |
X |
|inginereşti
|inginereşti
|____________________|____|____|____|____|_____|
|aplicate
|aplicate
|Optometrie
|
|
|
| X |
X |
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Biotehnologii
| X |
| X | X |
|

|
|
|industriale
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Inginerie fizică
|
|
|
| X |
X |
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Informatică
|
| X |
|
|
|
|
|
|industrială
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Matematică şi
|
| X |
|
|
|
|
|
|informatică aplicată|
|
|
|
|
|
|
|
|în inginerie
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Fizică tehnologică |
|
| X | X |
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Bioinginerie
| X |
|
|
|
X |
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Biomateriale şi
|
|
|
| X |
X |
|
|
|dispozitive medicale|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Echipamente şi
|
|
|
| X |
X |
|
|
|sisteme medicale
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Arhitectură
|Arhitectură
|Arhitectură navală |
|
|
| X |
|
|navală
|navală
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Sisteme şi
|
| X |
| X |
|
|
|
|echipamente navale |
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Mecatronică şi |Mecatronică şi |Mecatronică
|
| X |
| X |
|
|robotică
|robotică
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Robotică
|
| X |
| X |
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Ingineria
|Ingineria
|Ştiinţa materialelor|
|
|
| X |
|
|materialelor
|materialelor
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Ingineria elaborării|
|
|
| X |
|
|
|
|materialelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|metalice
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Ingineria procesării|
|
|
| X |
|

|
|
|materialelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Informatică aplicată|
| X |
| X |
|
|
|
|în ingineria
|
|
|
|
|
|
|
|
|materialelor
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Ingineria
| X |
|
| X |
X |
|
|
|biomaterialelor
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Ingineria
|Ingineria
|Ingineria şi
|
|
| X | X |
|
|mediului
|mediului
|protecţia mediului |
|
|
|
|
|
|
|
|în industrie
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Ingineria sistemelor| X |
| X | X |
|
|
|
|biotehnice şi
|
|
|
|
|
|
|
|
|ecologice
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Ingineria şi
|
|
| X |
|
|
|
|
|protecţia mediului |
|
|
|
|
|
|
|
|în industria chimică|
|
|
|
|
|
|
|
|şi petrochimică
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Ingineria şi
| X |
| X |
|
|
|
|
|protecţia mediului |
|
|
|
|
|
|
|
|în agricultură
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Ingineria
| X |
| X |
|
|
|
|
|dezvoltării rurale |
|
|
|
|
|
|
|
|durabile
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Ingineria mediului | X |
| X |
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Ingineria
| X |
| X | X |
|
|
|
|valorificării
|
|
|
|
|
|
|
|
|deşeurilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Reconstrucţie
| X |
| X |
|
|

|
|
|ecologică
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Inginerie şi
|Inginerie şi
|Inginerie economică |
|
|
| X |
|
|management
|management
|industrială
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Inginerie economică |
|
|
| X |
|
|
|
|în domeniul mecanic |
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Inginerie economică | X |
|
|
|
|
|
|
|în construcţii
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Inginerie şi
|
| X |
|
|
|
|
|
|management naval şi |
|
|
|
|
|
|
|
|portuar
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Inginerie economică |
| X |
|
|
|
|
|
|în domeniul
|
|
|
|
|
|
|
|
|transporturilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Inginerie economică |
|
| X |
|
|
|
|
|în domeniul
|
|
|
|
|
|
|
|
|electric, electronic|
|
|
|
|
|
|
|
|şi energetic
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Inginerie economică |
|
| X |
|
|
|
|
|în industria chimică|
|
|
|
|
|
|
|
|şi de materiale
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Inginerie şi
| X |
|
|
|
X |
|
|
|management în
|
|
|
|
|
|
|
|
|industria turismului|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Inginerie şi
|
|
| X |
|
|
|
|
|management forestier|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Ingineria şi
| X |
|
|
|
|
|
|
|managementul
|
|
|
|
|
|

|
|
|afacerilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Inginerie şi
|
| X |
|
|
|
|
|
|management în
|
|
|
|
|
|
|
|
|domeniul
|
|
|
|
|
|
|
|
|comunicaţiilor
|
|
|
|
|
|
|
|
|militare
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Inginerie
|Inginerie
|Maşini şi utilaje de|
| X |
|
|
|
|genistică,
|genistică
|geniu
|
|
|
|
|
|
|inginerie de
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|armament,
|
|Sisteme pentru
|
| X |
|
|
|
|rachete şi
|
|baraje de mine,
|
|
|
|
|
|
|muniţii
|
|distrugeri şi
|
|
|
|
|
|
|
|
|mascare
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|Inginerie de
|Armament, rachete, |
| X |
|
|
|
|
|armament,
|muniţii de aviaţie |
|
|
|
|
|
|
|rachete şi
|şi sisteme de
|
|
|
|
|
|
|
|muniţii
|salvare
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Muniţii, rachete,
|
| X |
|
|
|
|
|
|explozivi şi pulberi|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Armament, aparatură |
| X |
|
|
|
|
|
|artileristică şi
|
|
|
|
|
|
|
|
|sisteme de conducere|
|
|
|
|
|
|
|
|a focului
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Sisteme integrate de|
| X |
|
|
|
|
|
|armament şi muniţie |
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Materiale energetice|
| X | X |
|
|
|
|
|şi apărare CBRN
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Biologie
|Biologie
|Biologie
| X |
| X |
|
X |
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|

|
|
|Biologie ambientală | X |
| X |
|
|
|_______________|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|Biochimie
|
|Biochimie
| X |
|
| X |
X |
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Medicină
|Sănătate
|Medicină
| X |
|
|
|
X |
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Asistenţă medicală |
|
|
|
|
X |
|
|
|generală
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Moaşe
|
|
|
|
|
X |
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Radiologie şi
|
|
|
|
|
X |
|
|
|imagistică
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Laborator clinic
|
|
|
|
|
X |
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Balneofizio|
|
|
|
|
X |
|
|
|kinetoterapie şi
|
|
|
|
|
|
|
|
|recuperare
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Audiologie şi
|
|
|
|
|
X |
|
|
|protezare auditivă |
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Nutriţie şi
|
|
|
|
|
X |
|
|
|dietetică
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Medicină
|Medicină
|Medicină veterinară | X |
|
|
|
X |
|veterinară
|veterinară
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Medicină
|Sănătate
|Medicină dentară
|
|
|
|
|
X |
|dentară
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Tehnică dentară
|
|
|
| X |
X |
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Asistenţă dentară
|
|
|
|
|
X |
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Asistenţă de
|
|
|
|
|
X |
|
|
|profilaxie
|
|
|
|
|
|

|
|
|stomatologică
|
|
|
|
|
|
|_______________|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|Farmacie
|
|Farmacie
| X |
|
| X |
X |
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Asistenţă de
|
|
|
|
|
X |
|
|
|farmacie
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Cosmetică medicală |
|
|
|
|
X |
|
|
|şi tehnologia
|
|
|
|
|
|
|
|
|produsului cosmetic |
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Drept
|Drept
|Drept
|
| X |
|
|
X |
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Drept european şi
|
| X | X |
|
|
|
|
|internaţional
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Ştiinţe
|Ştiinţe
|Servicii şi politici|
|
|
|
|
X |
|administrative |administrative |de sănătate publică |
|
|
|
|
|
|
|
|(Public Health)
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Administraţie
|
| X |
|
|
X |
|
|
|publică
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Ştiinţe ale
|Ştiinţe ale
|Media digitală
|
| X |
|
|
|
|comunicării
|comunicării
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Sociologie
|Sociologie
|Resurse umane
| X |
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Asistenţă
|Asistenţă
|Asistenţă socială
|
|
|
|
|
X |
|socială
|socială
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Relaţii
|Relaţii
|Relaţii
|
| X |
|
|
|
|internaţionale |internaţionale |internaţionale şi
|
|
|
|
|
|
|şi studii
|şi studii
|studii europene
|
|
|
|
|
|
|europene
|europene
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Ştiinţe
|Ştiinţe
|Studii de securitate|
| X |
|
|
|

|politice
|politice
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Ştiinţe politice (în|
| X |
|
|
|
|
|
|limbile română,
|
|
|
|
|
|
|
|
|engleză şi franceză)|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Informaţii şi |Ştiinţe
|Psihologie |
| X |
|
|
|
|securitate
|militare,
|informaţii
|
|
|
|
|
|
|naţională
|informaţii şi |____________________|____|____|____|____|_____|
|
|ordine publică |Securitate şi
|
| X |
|
|
|
|
|
|apărare
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Sisteme
|
| X |
|
|
|
|
|
|informaţionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Studii de securitate|
| X |
|
|
|
|
|
|şi informaţii
|
|
|
|
|
|
|_______________|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|Ştiinţe
|
|Conducere interarme |
| X |
|
|
|
|militare
|
|- forţe terestre
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Conducere interarme |
| X |
|
|
|
|
|
|- forţe navale
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Conducere interarme |
| X |
|
|
|
|
|
|- forţe aeriene
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Logistică
|
| X |
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Conducere militară |
| X |
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Managementul
|
| X |
|
|
|
|
|
|traficului aerian
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Management în
|
| X |
|
|
|
|
|
|aviaţie
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Managementul
|
| X |
|
|
|

|
|
|sistemelor de
|
|
|
|
|
|
|
|
|rachete şi artilerie|
|
|
|
|
|
|
|
|antiaeriene
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Managementul
|
| X |
|
|
|
|
|
|sistemelor de
|
|
|
|
|
|
|
|
|comunicaţii militare|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Managementul
|
| X |
|
|
|
|
|
|sistemelor de
|
|
|
|
|
|
|
|
|supraveghere aeriană|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Leadership militar |
| X |
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Administrarea |Administrarea |Administrarea
| X |
|
|
|
|
|afacerilor
|afacerilor
|afacerilor în
|
|
|
|
|
|
|
|
|comerţ, turism,
|
|
|
|
|
|
|
|
|servicii,
|
|
|
|
|
|
|
|
|merceologie şi
|
|
|
|
|
|
|
|
|managementul
|
|
|
|
|
|
|
|
|calităţii
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Administrarea
| X | X |
|
|
|
|
|
|afacerilor
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Cibernetică şi |Cibernetică,
|Cibernetică
|
| X |
|
|
|
|statistică
|statistică şi |economică
|
|
|
|
|
|
|
|informatică
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|economică
|Statistică şi
| X | X |
|
|
X |
|
|
|previziune economică|
|
|
|
|
|
|_______________|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|Informatică
|
|Informatică
|
| X |
|
|
|
|economică
|
|economică
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Economie
|Economie
|Economie
| X |
| X |
|
|
|
|
|agroalimentară şi a |
|
|
|
|
|
|
|
|mediului
|
|
|
|
|
|

|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Economie şi
|
| X |
|
|
|
|
|
|comunicare economică|
|
|
|
|
|
|
|
|în afaceri
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Management
|Management
|Management
| X |
|
|
|
X |
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Contabilitate |Contabilitate |Contabilitate şi
| X | X |
|
|
|
|
|
|Informatică de
|
|
|
|
|
|
|
|
|gestiune
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Finanţe
|Finanţe
|Finanţe şi bănci
| X | X |
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Marketing
|Marketing
|Marketing
| X |
|
|
|
X |
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Economie şi
|Economie şi
|Economie şi afaceri | X | X | X |
|
|
|afaceri
|afaceri
|internaţionale
|
|
|
|
|
|
|internaţionale |internaţionale |
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Psihologie
|Psihologie
|Psihologie
|
|
|
|
|
X |
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Terapie ocupaţională|
|
|
|
|
X |
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Ştiinţe ale
|Ştiinţe ale
|Psihopedagogie
|
|
|
|
|
X |
|educaţiei
|educaţiei
|specială
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Istorie
|Studiul
|Turism cultural şi | X |
|
|
|
|
|
|patrimoniului |studii muzeale
|
|
|
|
|
|
|
|(Heritage
|
|
|
|
|
|
|
|
|Studies)
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Studii
|Studii
|Turism cultural
| X |
|
|
|
|
|culturale
|culturale
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Arhitectură
|Arhitectură
|Arhitectură
| X |
| X | X |
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Design de produs
|
|
|
| X |
|

|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Conservare şi
|
|
| X | X |
|
|
|
|restaurare de
|
|
|
|
|
|
|
|
|arhitectură
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Arhitectura
|
|
| X |
|
|
|
|
|peisajului
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Mobilier şi
|
|
|
| X |
|
|
|
|amenajări interioare|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Tehnologie
|
|
| X | X |
|
|
|
|arhitecturală
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Urbanism
|Urbanism
|Proiectare şi
|
|
| X |
|
|
|
|
|planificare urbană |
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Urbanism şi
| X |
| X |
|
|
|
|
|administrarea
|
|
|
|
|
|
|
|
|teritoriului
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Amenajarea şi
|
|
| X |
|
|
|
|
|planificarea
|
|
|
|
|
|
|
|
|peisajului
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Arte vizuale
|Arte vizuale
|Conservare şi
|
|
|
| X |
|
|
|
|restaurare
|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Teatru şi
|Teatru şi
|Artele spectacolului|
|
|
|
|
X |
|artele
|artele
|(Actorie, Regie,
|
|
|
|
|
|
|spectacolului |spectacolului |Păpuşi - Marionete, |
|
|
|
|
|
|
|
|Coregrafie)
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Scenografie
|
|
|
|
|
X |
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Cinematografie |Cinematografie |Cinematografie,
|
| X |
|
|
|
|şi media
|şi media
|fotografie, media
|
|
|
|
|
|

|
|
|(Regie de film şi
|
|
|
|
|
|
|
|
|TV, Imagine de film |
|
|
|
|
|
|
|
|şi TV, Multimedia: |
|
|
|
|
|
|
|
|Sunet - montaj;
|
|
|
|
|
|
|
|
|Comunicare
|
|
|
|
|
|
|
|
|audiovizuală:
|
|
|
|
|
|
|
|
|scenaristică,
|
|
|
|
|
|
|
|
|publicitate media, |
|
|
|
|
|
|
|
|filmologie)
|
|
|
|
|
|
|
|
|____________________|____|____|____|____|_____|
|
|
|Animaţie
|
| X |
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|Ştiinţa
|Educaţie fizică|Educaţie fizică şi |
|
|
|
|
X |
|sportului şi
|şi sport
|sportivă
|
|
|
|
|
|
|educaţiei
|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|
|fizice
|Kinetoterapie |Kinetoterapie şi
|
|
|
|
|
X |
|
|
|motricitate specială|
|
|
|
|
|
|_______________|_______________|____________________|____|____|____|____|_____|

Universitatea din Piteşti
Anexa 4
Planul Intern de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (PICDI) al facultăţilor şi departamentelor din UPIT
pentru anul 2020
Nr.
crt.

Direcţia de cercetare
(D.C.)

1

Bioeconomie

2

Econanotehnologii și
materiale avansate

Tema de cercetare (T.C.)*

Colectiv de cadre didactice

Colectiv de studenți

Rezultate estimate

Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Departamentul de Stiinte ale Naturii
BIO III: Deaconu
Popescu Monica, Popescu Gheorghe
Mihaela,EPM III: Bădescu
Lucrari (articole) in reviste
Cristian, Deliu Ionica, Soare Cristina,
Cercetări privind biologia
Cristina, Dinescu Anca, Şerpău ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Şuţan Anca, Şuţan Nicoleta Anca,
organismelor în condiţii normale şi
Diana, Hrîncă Gabriela,
conferinte stiintifice
Bărbuceanu Daniela, Dobrescu
în condiţii de stres
Bădescu Cosmina, Mantu
internationale/nationale; Lucrari de
Codruța, Popescu Aurel, Ponepal Maria
MariaMBM II: Ruxandra
disertatie/Teze de doctorat
Cristina, Drăghiceanu Oana Alexandra
Radu, Drd. Ionela Rusea
Combinaţii complexe ale unor
Lucrari (articole) in reviste
metale tranziţionale cu liganzi
Radu Marian, Tița Elena,
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Mitu Liviu
bioactivi: sinteză, caracterizare,
Gălbeoru Georgiana Mihaela conferinte stiintifice
interacţii, aplicaţii
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
Georgiana Gălbeoru, Delia
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Compuşi naturali. Obţinere.
Carmen Topală, Lavinia Tătaru,
Gorunescu, Stefan Maria,
conferinte stiintifice
Caracterizare. Aplicaţii
Loredana Vîjan, Iosub Ion
Stoian Ovidiu, Grosu Andreea internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Creșterea capacității instituționale de
cercetare bioeconomică pentru
exploatarea inovatoare a resurselor Soare Liliana Cristina, Popescu
vegetale autohtone, în vederea
Monica, Popescu Cristian, Topală
obținerii de produse horticole cu
Carmen Mihaela, Matrozi Adina,
BIO III: Niculae Andra, Pîrvu Lucrari (articole) in reviste
valoare adăugată ridicatăTătaru Lavinia Diana, Deliu Ionica,
Elena Alexandra, Sebe
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
BIOHORTINOV, Proiect
Șuțan Anca Nicoleta, Dobrescu Codruța Luminița, MPM II: Păcioianu conferinte stiintifice
component 3 - Dezvoltarea de
Mihaela, Conete Denisa Maria,
Bianca, Dumitru Alina MBM internationale/nationale; Cereri de
extracte vegetale și amestecuri
Păunescu Alina, Neblea Monica
I: Găişteanu Lorena, Drd.
brevet de inventie; Lucrari de
nanostructurate fitosintetizate
Angela, Ponepal Cristina Maria,
Hernist Georgiana
disertatie/Teze de doctorat
inovatoare cu aplicații
Dorobăț Magdalin Leonard,
fitoterapeutice în vederea diminuării Drăghiceanu Oana Alexandra
stresului biocenotic în culturile
horticole
Lucrari (articole) in reviste
Besel Daiana
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Caracterizarea unor nano-materiale Carmen Topală, Lavinia Tătaru
MădălinaDragomir Paula
conferinte stiintifice
Maria
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
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3

Energie, mediu, schimbări
climatice

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Carmen Topală, Lavinia Tătaru,
Radu Marian, Tița Elena,
Compuși de sinteză. Aplicații
conferinte stiintifice
Loredana Vîjan
Gălbeoru Georgiana Mihaela
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Bio III: Pădurețu Elena MPM
Lucrari (articole) in reviste
Cercetări ecologice si fiziologice
II: Văleanu Cătălina
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
asupra vertebratelor şi
Gheorghiţa Brînzea
Doctoranzi: Ciobanu Cătălina
conferinte stiintifice
nevertebratelor terestre şi acvatice
MPM II: Smadea Adelina,
internationale/nationale
Bădescu Cati
MTN II: Rosu Alexandra, Ion
Paul, Marinescu Clara,
Petrescu Laura, Calin George,
Lucrari (articole) in reviste
Ion Vladut, Burghelea Bianca,
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Cercetări în domenii de interes
Tincescu Cosmina; IM IV:
Valeca Monica
conferinte stiintifice
strategic
State Roxana; ETN IV: Banuta
internationale/nationale; Lucrari de
Catalin, Cretulescu Dana,
disertatie/Teze de doctorat
Popescu Mihai, Rotaru
Madalin, Serdulet Andrei,
Stoica Adelina
BIO III: Stănciulescu
Alexandra, Tirin Florentina,
Scurtu Ionuț, Vlăsceanu
AndreiEPM III: Corbu Ioana,
Dumitru Maria, Neleț Florina,
Lucrari (articole) in reviste
TRUȚĂ ALINA, CONETE DENISA, Niță Bianca, Preda OanaCercetări privind biodiversitatea
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Popescu Monica, Popescu Gheorghe
Maria, Toma Alexandru,
organismelor din diferite habitate
conferinte stiintifice
Cristian, Drăghiceanu Oana, Soare
Angheloiu Elena,MPM II:
naturale şi modificate antropic
internationale/nationale; Lucrari de
Liliana Cristina, Bărbuceanu Daniela Ciobanu Roxana Bianca,
disertatie/Teze de doctorat
Iordache Roxana, Cioriceanu
Constantin, Furtună Marius,
Voicescu Sebastian, Dragomir
Valentina.BIO C II: Gâlcescu
Claudia, Andrei Cosmin,
Soare Liliana Cristina, Maria Cristina
Bio III: Pădurețu Elena MPM Lucrari (articole) in reviste
Ponepal, Gheorghiţa Brînzea, Monica
Cercetări privind ecologia
II: Văleanu
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Neblea, Conf. univ. dr. Marian
organismelor în condiţii normale şi
CătălinaDoctoranzi: Ciobanu conferinte stiintifice
Mădălina, Conf. univ. dr. Popescu
în condiţii de stres
CătălinaMPM II: Smadea
internationale/nationale; Lucrari de
Monica, Popescu Gheorghe Cristian,
Adelina, Bădescu Cati
disertatie/Teze de doctorat
Drăghiceanu Oana
Lucrari (articole) in reviste
Cercetări privind impactul speciilor
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
adventive asupra ecosistemelor
Monica Neblea, Marian Mădălina,
MPM II: Cenușă Andreea,
conferinte stiintifice
naturale şi antropice din judeţul
Soare Liliana Cristina
Gogoanță Elena
internationale/nationale; Lucrari de
Argeş
disertatie/Teze de doctorat
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Biotehnologii aplicate în
horticultură, protecția mediului și
medicină

Petre Marian

Cercetări asupra incidenţei diferiţilor Deliu Ionica, Bărbuceanu Daniela,
agenţi patogeni în populaţia umană Colaboratori externi

Drd. Valu Vlad

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Cereri de
brevet de inventie

BIO III: Enache Adriana
Geovanina, Enache Eduard
Constantin MBM II: Arsene
Diana, Oanţă G.F. Magda
Maria, Pielaru V. Diana,
Eftemie Aurelia, Zoican
Adelina, Lixandru Ioana,
Enache Diana, Spiridonescu
Alexandra Corina, Soare
Nicușor Paul

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Radu Marian, Tița Elena,
conferinte stiintifice
Gălbeoru Georgiana Mihaela
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Popa Gabriela Adela, Bragă
Cristina, Hapaina Simona,
Comănescu Magdalena,
Gorunescu Delia, Saraholu
Lucrari (articole) in reviste
Parametri structurali, funcționali și Păunescu Alina, Popescu Aurel,
Mariana, Diaconu Mihaela,
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
biochimici la om in condiții normale Ponepal Maria Cristina, Carmen
Pîrvu LetițiaDoctoranzi:
conferinte stiintifice
și patologice
Topală, Vîjan Loredana
Scarlat MădălinaMBM II:
internationale/nationale; Lucrari de
Bădoi Diana, Stoica Iasmina, disertatie/Teze de doctorat
Şerban Alina, Ilie Andreea,
Dumitru Loredana, Dobrin
Cristiana, Babu Alice
BIO III: Boțoghină Cristina,
Ghioroae Andreea Theodora,
Lucrari (articole) in reviste
Studii privind etiologia,
MBM II: Badea Alexandra
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
simptomatologia, epidemiologia,
Georgiana, Gîrtan Georgiana,
Popescu Aurel
conferinte stiintifice
diagnosticul citogenetic și molecular
Mustață Cristina, Neagoe
internationale/nationale; Lucrari de
al unor boli genetice umane
IrinaVelea Nicoleta Valentina,
disertatie/Teze de doctorat
BM II; Zanfir-Stroe Raluca
Maria
Departamentul Ingineria Mediului si Stiinte Ingineresti Aplicate
Politici, tehnologii si masuri
Lucrari (articole) in reviste
agrotehnice pentru cresterea
Tefeleu Andreea (Horti II),
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
C.Popescu, M.Negru, F.Uleanu
competitivitatii sistemelor de
Ene Marian (Horti IV)
conferinte stiintifice
productie agricola
internationale/nationale
Contributii la studiul fizico-chimic
al interactiei unor substante
Vijan Loredana, Topală Carmen
fiziologic active cu biopolimer

4

Sănătate

5

Bioeconomie
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Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
6 Cercetări educaționale
Cercetări educaționale
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Cicerone Marinescu, Benedict Oprescu,
Lucrari (articole) in reviste
Mircea Barbuceanu, Madalina Marian, Ene Ramona( MTN I), Despa ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Dezvoltare durabila
Daniela Giosanu, Sutan Claudiu, Fianu George (ETN IV)
conferinte stiintifice
Sorin, F.Uleanu, C. Popescu
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
Dezvoltarea de tehnologii si
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Energie, mediu şi schimbări
Șerban Valeca, D.Chirleșan, S.Fianu, Ion Vlăduț (MTN II), Petrescu
7
curricule dedicate pentru reactori
conferinte stiintifice
climatice
C.Șuțan, D.Giosanu
Laura Andreea (MTN II),
nucleari de generație 4 - ALFRED
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Cicerone Marinescu, Benedict Oprescu,
Lucrari (articole) in reviste
Mircea Barbuceanu, Madalina Marian, Popescu Diana,( IM IV),
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Energie si management de mediu
Daniela Giosanu, Sutan Claudiu, Fianu Nehoianu Marius (ETN IV) conferinte stiintifice
Sorin
internationale/nationale
Departamentul Educatie Fizica si Sport
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Modele
fizice/experimentale/functionale,
Ciolponea Cătălina, Mărgărit
Georgescu Luminiţa, Butnariu Mihaela,
prototipuri, normative, proceduri,
Kinetoterapie, Educaţie
Teodora, Bănescu Dragoş,
8
Sport adaptat
Hristache Diana, Amzăr Luminiţa,
metodologii, reglementari si planuri
fizică adaptată, Sport adaptat
Săndulescu Tudor, Roşu Livia,
Rada Larisa, Macri Aurelia
tehnice noi sau perfectionate;
Niţă Elena
Studii/servicii rezultate
transferate/comandate catre/de
beneficiari; Lucrari de disertatie/Teze
de doctorat; Raport intern de cercetare
stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
Macri Aurelia, Niculescu Ionela,
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Georgescu Luminiţa, Stancu Maura,
Dan Violeta, Geantă Robert, conferinte stiintifice
Sport şcolar şi universitar, Cercetări Vişan Paul, Enache Carmen, Enache
Constantin Mihaela, Bădulescu internationale/nationale; Studii/servicii
9 Sănătate
în sănătatea umana
Sebastian, Amzăr Luminiţa, Butnariu Ştefania, David Alina, Pană rezultate transferate/comandate
Mihaela, Popescu Corina, Cojanu
Georgiana
catre/de beneficiari; Lucrari de
Florin
disertatie/Teze de doctorat; Raport
intern de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
Mihăilescu Liviu, Mihăilă Ion, Fleancu Aniţei Georgiana, Preda
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Leonard, Cojanu Florin, Mihai Ilie,
Alexandru, Bugan Mihai,
conferinte stiintifice
10 Sport şi performanţă în sport Sport de performanţă
Popescu Corina, Creţu Marian,
Muşeu Mihaela, Enache
internationale/nationale; Modele
Trandafirescu Gabriel
Robert, State Augustin
fizice/experimentale/functionale,
prototipuri, normative, proceduri,
Dumitru Chirleșan, D.Giosanu, S.Fianu, Diaconescu Laura (IM II),
C.Zarioiu
Soare George (ETN III)
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metodologii, reglementari si planuri
tehnice noi sau perfectionate;
Studii/servicii rezultate
transferate/comandate catre/de
beneficiari; Lucrari de disertatie/Teze
de doctorat; Raport intern de cercetare
stiintifica
Departamentul de Asistenta Medicala si Kinetoterapie
Lucrari (articole) in reviste
Cican Alina, Tanasescu Mihai, ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Man George Mihail, Diaconescu Dan,
Cercetare clinică medicală din
Lupu Bianca – programul de conferinte stiintifice
Țânțu Monica, Honțaru Sorina, Tase
perspectiva asistenței medicale
studii de licență Asistență
internationale/nationale; Studii/servicii
Adrian
medicală generală
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari
Lucrari (articole) in reviste
Cican Alina, Florea Feldioara, ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Cercetarea în educație și consilierea Țânțu Monica, Man George Mihail,
Geboiu Andrei, Lupu Bianca – conferinte stiintifice
carierei din perspectiva asistenței
Diaconescu Dan, Manu Dan Stocheci
programul de studii de licență internationale/nationale; Studii/servicii
medicale
Cristina, Stoiculescu Adrian
Asistență medicală generală rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari
Lucrari (articole) in reviste
Matei Diana, Tanasescu Mihai,
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Cercetări de psiho-sociologie
Sultana Carmen Ionela, Balasa
Honțaru Sorina, Popescu Mihai,
conferinte stiintifice
medicală din perspectiva asistenței
Bianca – programul de studii
Costache Dana, Barbu Cornelia
internationale/nationale; Studii/servicii
medicale
de licență Asistență medicală
rezultate transferate/comandate
generală
Sănătate/Cercetări în
catre/de beneficiari
11
domeniul asistenței medicale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Cercetări privind calitatea vieții în
Rusu Silvia, Dicu Madalina –
Popescu Mihai, Man George Mihail,
conferinte stiintifice
diverse grupuri de beneficiari din
programul de studii de licență
Udriște Mihai, Costache Dana
internationale/nationale; Studii/servicii
perspectiva asistenței medicale
Asistență medicală generală
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari
Lucrari (articole) in reviste
Sultana Carmen Ionela, Sandu ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Identificarea modalităților de
Țânțu Monica, Diaconescu Dan,
Beatrice, Stanica Carmen –
conferinte stiintifice
eficientizare a îngrijirilor pentru
Stocheci Cristina, Udriște Mihai, Barbu
programul de studii de licență internationale/nationale; Studii/servicii
sănătate
Cornelia
Asistență medicală generală rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari
Lucrari (articole) in reviste
Sănătate și boală: modele explicativGeboiu Andrei,Tunaru
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
interpretative, resurse și
Stocheci Cristina, Udriște Mihai, Barbu Madalina – programul de
conferinte stiintifice
vulnerabilități, prevenție și terapie Cornelia, Costache Dana
studii de licență Asistență
internationale/nationale; Studii/servicii
din perspectiva asistenței medicale
medicală generală
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari
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Sănătatea publică din perspectiva
asistenței medicale

Balasa Bianca, Matei Diana,
Honțaru Sorina, Manu Dan Constantin, Florea Feldioara – programul
Man George, Stoiculescu Adrian
de studii de licență Asistență
medicală generală

Aplicarea unor modele matematice
Ciucurel Constantin, Iconaru Elena
pentru studiul patternului procesului
Ioana, Georgescu Luminiţa
de îmbătrânire umane

12

Sanatate/Cercetari in
domeniul kinetoterapiei

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Studii/servicii
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Studii/servicii
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari

Peron Adeline Alvin, Putinei
Claudia Camelia, Pascu Maria
Cristina, Pietroi Elena
Lucrari (articole) in reviste
Gabriela, Cumpănăşoiu
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Ciucurel Constantin, Georgescu
Miruna – programul de studii
conferinte stiintifice
Cercetare clinică medicală din
Luminiţa, Toma Ştefan, Dumitru
de master Kinetoterapia la
internationale/nationale; Studii/servicii
perspectiva kinetoterapiei
Andrei, Rabolu Elena, Tudor Mariana, persoanele cu dizabilități;
rezultate transferate/comandate
Iconaru Elena Ioana, Fieroiu Emil
Glonț Veronica Alexandra,
catre/de beneficiari; Lucrari de
Glăv Andreea Nicoleta –
disertatie/Teze de doctorat
programul de studii de licență
Kinetoterapie și motricitate
specială
Iosif Cristina Maria, Ştirbu
Maria Graţiela, Oncilă Mihaela
Lucrari (articole) in reviste
Ramona, Badea Geanina
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Cercetarea eficienței demersului de Toma Ştefan, Dumitru Andrei, Neagoe Petruţa – programul de studii
conferinte stiintifice
recuperare şi integrare a persoanelor Cristina, Tătaru Ana Maria, Rabolu
de master Kinetoterapia la
internationale/nationale; Studii/servicii
cu dizabilităţi din perspectiva
Elena, Fieroiu Emil, Iconaru Elena
persoanele cu dizabilități;
rezultate transferate/comandate
kinetoterapiei
Ioana
Șerban Iulia, Stanciu Ovidiu
catre/de beneficiari; Lucrari de
Dumitru – programul de studii
disertatie/Teze de doctorat
de licență Kinetoterapie și
motricitate specială
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Cercetări de psiho-sociologie
Ciucurel Constantin, Georgescu
conferinte stiintifice
medicală din perspectiva
Luminița
internationale/nationale; Studii/servicii
kinetoterapiei
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari
Georgescu Luminița, Neagoe Ioana
Limbălată Loredana, Păuna
Lucrari (articole) in reviste
Cercetări privind calitatea vieții în Cristina, Tudor Mariana, Bădescu
Raluca – programul de studii ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
diverse grupuri de beneficiari din
Victor, Rabolu Elena, Iconaru Elena
universitare de doctorat
conferinte stiintifice
perspectiva kinetoterapiei
Ioana, Dumitru Andrei, Toma Ștefan, IOSUD UPIT; Putinei Claudia internationale/nationale; Studii/servicii
Fieroiu Emil
Camelia, Marin Florina
rezultate transferate/comandate
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Strategii de optimizare a curriculei
în Kinetoterapiei

Studii ale motricității umane

Studii APA (activităţi fizice
adaptate)

Studii de gerontologie socială din
perspectiva kinetoterapiei

Studii de kinantropologie

Daniela, Aspricioiu Ana Maria catre/de beneficiari; Lucrari de
– programul de studii de
disertatie/Teze de doctorat
master Kinetoterapia la
persoanele cu dizabilități;
Neagoe Georgiana Alina –
programul de studii de licență
Kinetoterapie și motricitate
specială
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Ciucurel Constantin, Iconaru Elena
conferinte stiintifice
Ioana, Tudor Mariana, Georgescu
internationale/nationale; Studii/servicii
Luminița
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari
Diaconu George, Bușe Paul –
programul de studii
universitare de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
IOSUD UPIT; Pietroi Elena
Georgescu Luminița, Ciucurel
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Gabriela – programul de studii
Constantin, Toma Ștefan, Fieroiu Emil,
conferinte stiintifice
de master Kinetoterapia la
Bădescu Victor, Dumitru Andrei,
internationale/nationale; Studii/servicii
persoanele cu dizabilități;
Rabolu Elena, Neagoe Ioana Cristina,
rezultate transferate/comandate
Garpopolo Alexandre,
Iconaru Elena Ioana
catre/de beneficiari; Lucrari de
Gheorghe Bianca Maria –
disertatie/Teze de doctorat
programul de studii de licență
Kinetoterapie și motricitate
specială
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Georgescu Luminița, Iconaru Elena
Stîngescu George – programul conferinte stiintifice
Ioana, Ciucurel Constantin, Tudor
de studii universitare de
internationale/nationale; Studii/servicii
Mariana, Dumitru Andrei, Bădescu
doctorat IOSUD UPIT
rezultate transferate/comandate
Victor
catre/de beneficiari; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Pătru Ioana Diana, Peron
Lucrari (articole) in reviste
Adeline Alvin – programul de
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Ciucurel Constantin, Toma Ştefan,
studii de master Kinetoterapia
conferinte stiintifice
Tudor Mariana, Iconaru Elena Ioana, la persoanele cu dizabilități;
internationale/nationale; Studii/servicii
Fieroiu Emil, Neagoe Cristina, Tătaru Radu Ștefan Florin, Ene Petre
rezultate transferate/comandate
Ana Maria, Rabolu Elena
– programul de studii de
catre/de beneficiari; Lucrari de
licență Kinetoterapie și
disertatie/Teze de doctorat
motricitate specială
Şerban Maria Andreea –
Lucrari (articole) in reviste
Neagoe Ioana Cristina, Tătaru Ana
programul de studii de master ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Maria, Toma Ștefan, Fieroiu Emil,
Kinetoterapia la persoanele cu conferinte stiintifice
Rabolu Elena, Dumitru Andrei
dizabilități; Ungureanu Stelian internationale/nationale; Studii/servicii
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Sănătate/Cercetări în
13 domeniul terapiei
ocupaționale

Marian – programul de studii rezultate transferate/comandate
de licență Kinetoterapie și
catre/de beneficiari; Lucrari de
motricitate specială
disertatie/Teze de doctorat
Tufeanu Andrei Laurenţiu,
Dumitrescu Ioana Violeta,
Lucrari (articole) in reviste
Haider Denisa Elena, Niţu Ana
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Georgiana – programul de
Dumitru Andrei, Tătaru Ana-Maria,
conferinte stiintifice
Studii de kinetoterapie şi terapia
studii de master Kinetoterapia
Toma Ștefan, Neagoe Ioana Cristina,
internationale/nationale; Studii/servicii
durerii
la persoanele cu dizabilități;
Rabolu Elena, Fieroiu Emil
rezultate transferate/comandate
Bondoc Ana Maria, Calina
catre/de beneficiari; Lucrari de
Elena Claudia – programul de
disertatie/Teze de doctorat
studii de licență Kinetoterapie
și motricitate specială
Sugeac Constantina Eliza,
Ghemu Maria Magdalena –
Lucrari (articole) in reviste
programul de studii de master
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Georgescu Luminiţa, Ciucurel
Kinetoterapia la persoanele cu
Studii de traumatologie sportivă şi
conferinte stiintifice
Constantin, Bădescu Victor, Fieroiu
dizabilități; Badea Ana-Maria,
suportul biologic al performanţei
internationale/nationale; Studii/servicii
Emil, Neagoe Ioana Cristina, Toma
Ispas Eliza Florentina,
sportive
rezultate transferate/comandate
Ştefan
Tănăsescu Ionuț Robert –
catre/de beneficiari; Lucrari de
programul de studii de licență
disertatie/Teze de doctorat
Kinetoterapie și motricitate
specială
Lucrari (articole) in reviste
Mandu Aura Iuliana, Potlog ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Cercetare clinică medicală din
Ciucurel Constantin, Iconaru Elena
Ștefania Ileana – programul de conferinte stiintifice
perspectiva terapiei ocupaționale
Ioana, Georgescu Luminița
studii de licență Terapie
internationale/nationale; Studii/servicii
ocupațională
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari
Lucrari (articole) in reviste
Cercetarea efectelor exerciţiilor
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
fizice asupra organismului în diverse Georgescu Luminița, Toma Ştefan,
conferinte stiintifice
condiţii de solicitare din perspectiva Fieroiu Emil
internationale/nationale; Studii/servicii
terapiei ocupaționale
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari
Lucrari (articole) in reviste
Cercetarea eficienţei demersului de Ciucurel Constantin, Iconaru Elena
Albina Valentina Viorica,
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
recuperare şi integrare a persoanelor Ioana, Georgescu Luminița, Toma
Stănciucu Ana Maria –
conferinte stiintifice
cu dizabilităţi din perspectiva
Ştefan, Tudor Mariana Ionela, Dumitru programul de studii de licență internationale/nationale; Studii/servicii
terapiei ocupaționale
Andrei, Fieroiu Emil
Terapie ocupațională
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari
Lucrari (articole) in reviste
Cercetarea în educaţie și consilierea
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
carierei din perspectiva terapiei
Tudor Mariana, Iconaru Elena Ioana
conferinte stiintifice
ocupaționale
internationale/nationale; Studii/servicii
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Cercetări de psiho-sociologie
medicală din perspectiva terapiei
ocupaționale

Ciucurel Constantin, Tudor Mariana,
Iconaru Elena Ioana

Badea Andreea Ioana –
programul de studii de licență
Terapie ocupațională

Cercetări privind calitatea vieții în
diverse grupuri de beneficiari din
perspectiva terapiei ocupaționale

Toma Ştefan, Dumitru Andrei, Iconaru
Ana Mihaela Lenuța –
Elena Ioana, Fieroiu Emil, Ciucurel
programul de studii de licență
Constantin, Georgescu Luminița, Tătaru
Terapie ocupațională
Ana Maria

Gerontologie socială din perspectiva Ciucurel Constantin, Iconaru Elena
terapiei ocupaționale
Ioana, Tudor Mariana

Grigore Iuliana Liliana –
programul de studii de licență
Terapie ocupațională

Sănătate și boală: modele explicativGeorgescu Luminiţa, Tudor Mariana,
interpretative, resurse și
Ciucurel Constantin, Iconaru Elena
vulnerabilități, prevenție și terapie
Ioana, Toma Ștefan
din perspectiva terapiei ocupaționale

Oproiu Elena Raluca –
programul de studii de licență
Terapie ocupațională

Sănătatea publică din perspectiva
terapiei ocupaționale

Georgescu Luminița, Ciucurel
Constantin, Tudor Mariana, Toma
Ștefan

Strategii de optimizare a curriculei
în Terapia ocupațională

Ciucurel Constantin, Iconaru Elena
Ioana, Georgescu Luminița

Studii de terapie ocupațională
aplicată

Iconaru Elena Ioana, Tudor Mariana,
Ciucurel Constantin, Toma Ştefan,
Dumitru Andrei, Tătaru Ana Maria

Sterpan Anca Alexandra –
programul de studii de licență
Terapie ocupațională

Gheorghe Elena Alexandra,
Pîrvănescu Emilia Carmen –
programul de studii de licență
Terapie ocupațională

rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Studii/servicii
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Studii/servicii
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Studii/servicii
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Studii/servicii
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Studii/servicii
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Studii/servicii
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Studii/servicii
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari

Departamentul de Matematica Informatica
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Andronescu Corneliu, Costel Bălcău,
Constantin Doru, Popescu Doru,
Asadurian Eduard, Georgescu
Constantin, Costea Şerban

Studenți, masteranzi și
doctoranzi în domeniile
matematică și informatică

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat; Raport
intern de cercetare stiintifica

Aplicaţii ale entropiei în optimizarea
matematică. Aplicaţii ale optimizării
Andronescu Cornel, Turcanu Adrian,
entropice în teoria informaţiei.
Macarie Marius, Bălcău Costel,
Aplicaţii ale entropiei în teoria
Constantin Doru, Popescu Doru,
grafurilor. Structuri algebrice
Diaconu Crina
generalizate: algoritmi de generare.
Coduri ciclice speciale.

Studenți, masteranzi și
doctoranzi în domeniile
matematică și informatică

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat

Studenți, masteranzi și
doctoranzi în domeniile
matematică și informatică

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat; Raport
intern de cercetare stiintifica

Balilescu Loredana, Dumitrache
Studenți, masteranzi și
Mihaela, Gheldiu Camelia, Georgescu doctoranzi în domeniile
Raluca, Popescu Marin, Diaconu Crina matematică și informatică

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale

Bălănescu Tudor, Ipate Florentin,
Popescu Doru, Dincă Ionuţ, Tudose
Cristina, Armand Mihai Ionescu,
Turcanu Adrian

Studenți, masteranzi și
doctoranzi în domeniile
matematică și informatică

Bălcău Costel, Constantin Doru,
Metode de generare a testelor pentru
Popescu Doru, Miroiu Maria, Ştefan
evaluarea învăţării
Alina Florentina, Păun Viorel

Studenți, masteranzi și
doctoranzi în domeniile
matematică și informatică

Bălcău Costel, Constantin Doru,
Popescu Doru, Miroiu Maria, Ştefan
Alina Florentina, Păun Viorel

Studenți, masteranzi și
doctoranzi în domeniile
matematică și informatică

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat; Raport
intern de cercetare stiintifica

Analiză p-adică. Ecuaţii diferenţiale
p-adice. Aplicaţii ale corpului
numerelor p-adice în teoria
codurilor. Completări spectrale padice ale numerelor algebrice

Aspecte specifice privind:
Bălcău Costel, Constantin Doru,
proiectarea, dezvoltarea, testarea şi Popescu Doru, Miroiu Maria, Ştefan
verificarea aplicatiilor web
Alina Florentina, Păun Viorel
MATEMATICĂ,
INFORMATICĂ,
TEHNOLOGIA
14
INFORMAŢIILOR ŞI A
COMUNICAŢIILOR,
SPAŢIU ŞI SECURITATE

Dezvoltarea unor modele
matematice bazate pe metode de
omogenizare şi metoda scarilor
multiple pt. mişcări fluide în medii
poroase, propagarea undelor în
medii nesaturate. Studii teoretice şi
numerice în teoria sistemelor
dinamice şi teoria controlului
optimal cu aplicaţii
Event-B model learning and Test
Generation. Event-B testing for
decomposition. Automata based
learning for Event-B. Search based
testing for Event-B models

Metode de măsurare a similarităţii
aplicaţiilor web
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Metode formale si testare, metode
bazate pe membrane computing.
Bălănescu Tudor, Ipate Florentin,
Formal verification of P systems
Studenți, masteranzi și
Popescu Doru, Păun Viorel, Miroiu
through model checking. P system
doctoranzi în domeniile
Maria, Constantin Doru, Dincă Ionuţ,
based test generation. Multi-scale
matematică și informatică
Tudose Cristina, Turcanu Adrian
modelling based on P systems and
X-machines.
Metode numerice în mecanica
mediilor fluidelor şi
magnetohidrodinamică. Aplicaţii ale
Nistor Gheorghe, Dumitrache Mihaela,
teoriei bifurcaţiei în modelarea
Studenți, masteranzi și
Popescu Marin, Georgescu Raluca,
matematică a unor sisteme
doctoranzi în domeniile
Macarie Marius, Georgescu Constantin,
biologice; aplicaţii ale teoriilor şi
matematică și informatică
Costea Şerban
metodelor analizei asimptotice în
problemele deschise de dinamică ale
sistemelor biologice şi economice.

Metodologii data-mining

Bălcău Costel, Constantin Doru,
Studenți, masteranzi și
Popescu Doru, Miroiu Maria, Ştefan
doctoranzi în domeniile
Alina Florentina, Păun Viorel, Diaconu
matematică și informatică
Crina

Bălănescu Tudor, Ipate Florentin, Dincă Studenți, masteranzi și
Metodologii de testare în sistemele
Ionuţ, Tudose Cristina, Armand Mihai doctoranzi în domeniile
orientate pe aspecte
Ionescu, Turcanu Adrian, Popescu Doru matematică și informatică

Modelare neuro-fuzzy

Bălcău Costel, Constantin Doru,
Studenți, masteranzi și
Popescu Doru, Miroiu Maria, Ştefan
doctoranzi în domeniile
Alina Florentina, Păun Viorel, Diaconu
matematică și informatică
Crina

Modele de calcul non- standard, P
sisteme

Bălănescu Tudor, Ipate Florentin, Dincă Studenți, masteranzi și
Ionuţ, Tudose Cristina, Armand Mihai doctoranzi în domeniile
Ionescu, Turcanu Adrian, Popescu Doru matematică și informatică

Bălcău Costel, Constantin Doru,
Studenți, masteranzi și
Modele şi tehnologii de procesare a Popescu Doru, Miroiu Maria, Ştefan
doctoranzi în domeniile
datelor online
Alina Florentina, Păun Viorel, Diaconu
matematică și informatică
Crina
Operatori integrali pe spaţii de
Udrea Corneliu, Popescu Marin, Costea Studenți, masteranzi și
functii univalente. Teoria geometrică
Şerban, Macarie Marius, Georgescu
doctoranzi în domeniile
a funcţiilor; subordonari diferenţiale,
Raluca, Nuica Antonio
matematică și informatică
aplicaţii poractice

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat; Raport
intern de cercetare stiintifica

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat; Raport
intern de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale
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Ordinul de α-convexitate şi αstelaritate pentru operatori integrali.
Clase speciale de funcţii analitice:
funcţii stelate, funcţii convexe,
funcţii α-stelate, funcţii α-convexe.
Subordonari şi superordonari
diferenţiale
Probleme la limita pentru ecuatii
diferentiale si cu diferenţe. Teoria
potenţialului asociată unor forme
rezistive. Tehnici de teoria neliniară
a potenţialului
Procesarea documentelor XML.
Teoria informaţiei şi detectarea
intruziunilor în reţelele de calcul.
Aplicaţii ale optimizării entropice în
teoria informaţiei

Corneliu Udrea, Balcau Costel,
Balilescu Loredana, Macarie Marius,
Costea Șerban, Diaconu Crina, Nistor
Gheorghe, Oprea Adriana

Studenți, masteranzi și
doctoranzi în domeniile
matematică și informatică

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale

Udrea Corneliu, Nuica Antonio, Nistor Studenți, masteranzi și
Gheorghe, Popescu Marin, Georgescu doctoranzi în domeniile
Raluca, Macarie Marius
matematică și informatică

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale

Bălănescu Tudor, Bălcău Costel, Păun
Studenți, masteranzi și
Viorel, Miroiu Maria, Popescu Doru,
doctoranzi în domeniile
Constantin Doru, Dincă Ionuţ, Tudose
matematică și informatică
Cristina, Diaconu Crina

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale

Programare extremă. Specificarea Bălănescu Tudor, Ipate Florentin,
sistemelor de programe prin
Popescu Doru, Păun Viorel, Miroiu
utilizarea X-maşinilor. Proiectarea Maria, Constantin Doru, Dincă Ionuţ,
sistemelor de baze de date distribuite Tudose Cristina, Turcanu Adrian
Proiectarea şi implementarea
sistemelor distribuite

Studenți, masteranzi și
doctoranzi în domeniile
matematică și informatică

Bălănescu Tudor, Ipate Florentin, Dincă Studenți, masteranzi și
Ionuţ, Tudose Cristina, Armand Mihai doctoranzi în domeniile
Ionescu, Turcanu Adrian, Popescu Doru matematică și informatică

Renormalizare şi procese stocastice
pe clase particulare de fractali,
Udrea Corneliu, Popescu Marin,
forme Dirichlet, procese, teoria
Georgescu Raluca, Nuica Antonio,
potenţialului, soluţii pentru ecuaţii Costea Şerban
neliniare în sisteme duale
Bălcău Costel, Constantin Doru,
Sisteme automate de analiză a
Popescu Doru, Miroiu Maria, Ştefan
riscului, diagnoză şi decizie pentru
Alina Florentina, Păun Viorel, Diaconu
asistarea actului medical
Crina

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat

Studenți, masteranzi și
doctoranzi în domeniile
matematică și informatică

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale

Studenți, masteranzi și
doctoranzi în domeniile
matematică și informatică

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat; Raport
intern de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice

Bălcău Costel, Constantin Doru,
Studenți, masteranzi și
Sisteme inteligente de recunoaştere a Popescu Doru, Miroiu Maria, Ştefan
doctoranzi în domeniile
formelor
Alina Florentina, Păun Viorel, Diaconu
matematică și informatică
Crina
Sisteme specializate pentru testarea Bălănescu Tudor, Ipate Florentin, Dincă Studenți, masteranzi și
la nivel de unitate a sistemelor
Ionuţ, Tudose Cristina, Armand Mihai doctoranzi în domeniile
orientate pe obiecte
Ionescu, Turcanu Adrian, Popescu Doru matematică și informatică
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internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Studiul problemelor inverse
formulate în mecanica mediilor
continue, e.g. probleme de
Balilescu Loredana, Dumitrache
Studenți, masteranzi și
seismicitate, probleme de scattering, Mihaela, Gheldiu Camelia, Georgescu doctoranzi în domeniile
probleme de radiaţie, probleme de Raluca, Popescu Marin, Diaconu Crina matematică și informatică
mişcări fluide cu suprafeţe libere sau
cavitante.
System Testing and Validation using
Studenți, masteranzi și
Bălănescu Tudor, Dincă Ionuţ, Popescu
JUnit.Grafică pe calculator folosind
doctoranzi în domeniile
Doru, Tudose Cristina, Turcanu Adrian
C, C# şi alte limbaje de programare.
matematică și informatică
Bălcău Costel, Constantin Doru,
Studenți, masteranzi și
Popescu Doru, Miroiu Maria, Ştefan
doctoranzi în domeniile
Alina Florentina, Păun Viorel, Diaconu
matematică și informatică
Crina

Tehnici avansate de prelucrare a
imaginilor

Teoria geometrică a funcţiilor
Corneliu Udrea, Balcau Costel,
univalente. Operatori integrali pe
Balilescu Loredana, Macarie Marius,
spaţii de funcţii univalente. Criterii
Costea Șerban, Diaconu Crina, Nistor
de univalenţă. Proprietăţi geometrice
Gheorghe, Oprea Adriana
pentru operatori integrali.
Bălcău Costel, Constantin Doru,
Transmiterea şi analiza imaginilor în Popescu Doru, Miroiu Maria, Ştefan
telemedicină
Alina Florentina, Păun Viorel, Diaconu
Crina
Verificarea formală a programelor

Studenți, masteranzi și
doctoranzi în domeniile
matematică și informatică
Studenți, masteranzi și
doctoranzi în domeniile
matematică și informatică

Bălănescu Tudor, Ipate Florentin, Dincă Studenți, masteranzi și
Ionuţ, Tudose Cristina, Armand Mihai doctoranzi în domeniile
Ionescu, Turcanu Adrian, Popescu Doru matematică și informatică

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat; Raport
intern de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale

Facultatea de Mecanică şi Tehnologie
Departamentul de Autovehicule si Transporturi
Analiza depunerilor din camera de
ardere a instalatiei auxiliare de
Ameliorarea performanțelor incalzire
energetice și ecologice ale
15
motoarelor termice de
autovehicule
Caracteristici de volatilitate a
biodieselului si amestecurilor de
biodiesel cu alcooli

Catalin ZAHARIA, Rodica
NICULESCU, Mihaela NASTASE,
Adrian CLENCI, Victor IORGASIMAN
Rodica NICULESCU, Mihaela
NASTASE, Adrian CLENCI, Victor
IORGA, Catalin ZAHARIA

Lucrari (articole) in reviste
ing. Eduard CHIRILA (CMPA
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
1), ing. Daniel
conferinte stiintifice
GHIORGHIULESCU
internationale/nationale; Lucrari de
(CMPA2)
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ing. Adrian IONESCU (CMPA ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
2), ing. Bianca METEHOIU conferinte stiintifice
(IAMD 2)
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
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Caracterizarea combustibilor.
Analiza cromatografica

Rodica NICULESCU, Mihaela
NASTASE, Adrian CLENCI, Victor
IORGA, Catalin ZAHARIA

Displacement on demand (DoD) /
Adrian Clenci, Rodica Niculescu,
Cilindree la cerere în cazul
Victor Iorga-Simăn
motorului cu aprindere prin scânteie

ing. Loredana ICHIM (IAMD
2), Ionut IORDACHE (AR4)

Drd. ing. Alex DRĂGHICI

GNC-combustibil ecologic

Adrian Clenci, Rodica Niculescu,
Cătălin Zaharia, Victor Iorga-Simăn

Masterand ing. Robert POPA
(IAMD2)

Influența implementării ciclului
Miller-Atkinson asupra
aerodinamicii interne a unui m.a.s.

Adrian CLENCI, Victor IORGA,
Rodica NICULESCU

drd. Mihai NICULAE

Punerea la punct a testelor pe calea
Adrian Clenci, Rodica Niculescu,
de rulare cu echipamente de tip PMS
Victor Iorga-Simăn, Cătălin Zaharia
(Portable Measurement System)

Masterand ing. Ana Maria
ARMASELU (IAMD2),
Student Alex CIUCA(TSR2)

Studii numerice privind evaluarea
instabilității ciclice a aerodinamicii
interne într-un motor cu aprindere Adrian Clenci, Victor Iorga-Simăn,
prin scânteie (Calculation of
Rodica Niculescu
unsteady in-cylinder flow of
gasoline engines by using LES)

Drd. ing. Mihai Niculae,
Masterand ing. Cristina Elena
DIN (IAMD2)

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Modele
fizice/experimentale/functionale,
prototipuri, normative, proceduri,
metodologii, reglementari si planuri
tehnice noi sau perfectionate; Lucrari
de disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Studii/servicii
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Modele
fizice/experimentale/functionale,
prototipuri, normative, proceduri,
metodologii, reglementari si planuri
tehnice noi sau perfectionate;
Studii/servicii rezultate
transferate/comandate catre/de
beneficiari; Lucrari de disertatie/Teze
de doctorat
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Studiul gradului de uzură a uleiului
de motor si transmisie pe baza
Rodica NICULESCU, Mihaela
ing. Liviu MARINESCU
analizării punctului de
NASTASE, Cătălin ZAHARIA, Adrian (CMNPA2), Andrei
inflamabilitate. Elemente de
CLENCI, Victor IORGA
MUTU(AR4)
diagnosaticare a motorului prin
analiza uzurii uleiului de motor

Confortul vibro-acustic și
16 confortul termic la
automobile

Studiul posibilităţilor de
îmbunătăţire a confortului vibroacustic în mijloacele de transport
public

Sebastian PARLAC, Alexandru
BOROIU, Viorel NICOLAE, Helene
SUSTER, Catalin NEACSU, Andrei
BOROIU

Studiul posibilitatilor de reducere a Sebastian PARLAC, Alexandru
poluarii fonice rutiere
BOROIU, Andrei BOROIU
Aplicatie MATLAB pentru studiul Stefan TABACU, Elena NEAGU,
dinamicii autovehiculelor
Helene SUSTER
17 Dinamica automobilului

Elaborarea unui stand pentru studiul
Stefan TABACU, Helene SUSTER
deformatiilor pneurilor

Dinamica sistemelor hibride cu
aplicatii la automobil

Dinel POPA, Danut MARINESCU,
Mihaela ISTRATE, Sebastian
PARLAC

Studii şi cercetări privind stocarea
energiei mecanice

Dinel PopaDănuţ MarinescuMihaela
Istrate Sebastian Pârlac

Dinamica sistemelor
18 multicorp cu aplicații în
ingineria autovehiculelor
Studii și cercetări privind suspensia Dinel PopaPetre StanSebastian
activă
PârlacDănuţ Marinescu

Studiul cinematic şi dinamic al unor Dinel PopaMihaela Istrate Petre Stan
vehicule fără roţi
Marinică Stan Sebastian Pârlac

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat

Lucrari (articole) in reviste
drd. Roxana ONESCU DanutISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Florin DICOIAS (TSR
conferinte stiintifice
2)Mircea-Iliuta CIOBANU
internationale/nationale; Lucrari de
(TSR 2)
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ing. Alexandru CAL(TSR1),
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
ing. Andreea CONSTANTIN
conferinte stiintifice
(TSR1), Madalina GEABA
internationale/nationale; Raport intern
(CMPA1)
de cercetare stiintifica
-

Raport intern de cercetare stiintifica

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Masterand Badea Anaconferinte stiintifice
Gabriela
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
drd. Irina TUDOR, drd.
conferinte stiintifice
Bogdan FLORESCU
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
Drd. Irina TudorDrd. Bogdan ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
FlorescuDrd. Ştefan Claudiu conferinte stiintifice
Mihai
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Drd. Sorin MarcuDrd. Irina
conferinte stiintifice
Tudor
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Drd. Sorin MarcuDrd. Ştefan
conferinte stiintifice
Claudiu Mihai
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
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Explorari lingvistice in
19
Ingineria Autovehiculelor

Mobilitate electrică și
hibridă pentru reducerea
20
emisiilor poluante și a
consumului de carburant

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Amenajari lingvistice
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Danut Gabriel Marinescu,Florin
drd. Adrian IORGA, drd.
conferinte stiintifice
Serban,Ionel Vieru,Viorel
Minibuz cu propulsie electrică și
Adrian SIBICEANU, drd.
internationale/nationale; Modele
NicolaeAlexandru BoroiuSebastian
autonomie prelungită. Propunere de
Liviu CALIN, drd. Roxana
fizice/experimentale/functionale,
ParlacDinel PopaDaniel Constantin
Proiect POC
ONESCU, ing. Bogdanprototipuri, normative, proceduri,
AnghelGina Mihaela SicoeAlexandru
Alexandru STAN (TSR 2)
metodologii, reglementari si planuri
Andrei BoroiuCatalin Neacsu
tehnice noi sau perfectionate; Lucrari
de disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Modele
Platforma experimentala de tip SUV
fizice/experimentale/functionale,
pentru cercetarea confortabilitatii
Danut Gabriel Marinescu,Viorel
drd. Roxana ONESCUdrd.
prototipuri, normative, proceduri,
pasagerilor la vibratii pentru
NicolaeSebastian ParlacCostica Onescu Liviu CALINing. Alexandru- metodologii, reglementari si planuri
vehicule hibride. Proiect SPARTAN Ionel Vieru
Bogdan STAN
tehnice noi sau perfectionate;
PHEV E4WD.
Studii/servicii rezultate
transferate/comandate catre/de
beneficiari; Lucrari de disertatie/Teze
de doctorat; Raport intern de cercetare
stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
Platforma experimentala de vehicul
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
hibrid compact E4WD cu motor
drd. Liviu CALIN, drd.
conferinte stiintifice
Danut Gabriel MARINESCUViorel
termic alimentat cu GNC asistat de
Laurian TOMSANU,
internationale/nationale; Modele
NICOLAEIonel VIERUSebastian
cutie de viteze robotizata si sistem
Alexandru-Bogdan STAN, ing. fizice/experimentale/functionale,
PARLACHelene SUSTERMihaela
de propulsie electric spate cu motor
Ana-Gabriela BADEA (CMPA prototipuri, normative, proceduri,
ISTRATE Monica BILDEA
electric sincron cuplat la o punte De
2)
metodologii, reglementari si planuri
Dion
tehnice noi sau perfectionate; Raport
intern de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Platforma experimentala de vehicul
conferinte stiintifice
hibrid SUV E4WD cu emisii
internationale/nationale; Modele
poluante reduse cu motor termic
drd. Liviu CALIN, drd.
Danut Gabriel Marinescu,Viorel
fizice/experimentale/functionale,
alimentat cu GPL asistat de CVT si
Laurian TOMSANU, ing.
NicolaeIonel VieruSebastian Parlac
prototipuri, normative, proceduri,
sistem de propulsie electric cu motor
Alexandru-Bogdan STAN
metodologii, reglementari si planuri
electric asincron cuplat la o punte
tehnice noi sau perfectionate; Lucrari
spate cu traversa torsionata
de disertatie/Teze de doctorat; Raport
intern de cercetare stiintifica
Laura Citu, Adina Matrozi, Silvia
Dobrin, Adrian Clenci, Dinel Popa,
Sebastian Parlac
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Realizarea unui demonstrator de
vehicul electric proiect ELECTRON
Danut Gabriel Marinescu,Viorel
- REX. Faza 4/2020- Realizarea unui
NicolaeIonel VieruSebastian
stand pentru echilibrarea grupului
ParlacHelene Suster
motopropulsor electric cu cutie
robotizata

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
Drd. Adrian IorgaDrd Adrian
internationale/nationale; Modele
SibiceanuStan Alexandrufizice/experimentale/functionale,
Bogdan (TSR 2)Andra
prototipuri, normative, proceduri,
Busuiocescu (AR 4)
metodologii, reglementari si planuri
tehnice noi sau perfectionate; Lucrari
de disertatie/Teze de doctorat

Sistem de incarcare inductiva de 37kW adaptabil la vehicule cu garda
la sol diferita (autoturism, SUV,
minibuz). Acord de colaborare cu
INDA ELTRAC Craiova REV
TEAM si Universitatea din Craiova

drd.. Liviu CALINing. AnaGabriela BADEAStan
Alexandru

Danut Gabriel MARINESCUViorel
NICOLAEIonel VIERUSebastian
PARLACHelene SUSTERMihaela
ISTRATE

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica

Lucrari (articole) in reviste
Dezvoltarea unei metode de evaluare
ing. Valentin CHIRCU
Gabriela MITRAN, Sorin ILIE, Viorel
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
a accesibilitatii teritoriale cu ajutorul
(TSR2), ing. Cosmin STANA
NICOLAE
conferinte stiintifice
modelelor de transport
(TSR1)
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
Definire parametrilor specifici ai
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
unui model de material cu rupere
Drd. Ionela Sandu, Drd. Paul
Stefan Tabacu, Cătălin Ducu
conferinte stiintifice
pentru studiul duratei de viata a
Predoiu
internationale/nationale; Lucrari de
pieselor metalice
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Definirea şi validarea unui model de Stefan Tabacu, Cătălin Ducu, Ionel
Drd. Dragos NEACSU
conferinte stiintifice
material specific procesului FDM Vieru, Sebastian Parlac
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Modelare si simulare.
22
Analiză structurală
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
drd. Paul PREDOIU, drd.
Metamateriale
Stefan TABACU, Catalin DUCU
conferinte stiintifice
Raluca NEGREA
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
Validarea numerica a modelelor de
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Drd. Luiza BESLIU, Drd. Paul
material care includ scheme de
Stefan Tabacu, Cătălin Ducu
conferinte stiintifice
Predoiu, Drd. Raluca Negrea
degradare
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
Dezvoltarea unui model de simulare
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Organizarea transporturilor integrata trafic rutier-emisii in
23
Gabriela MITRAN, Sorin ILIE
Valentin CHIRCU (TSR2)
conferinte stiintifice
pentru o mobilitate durabilă scopul reducerii poluarii in mediul
internationale/nationale; Lucrari de
urban
disertatie/Teze de doctorat
Modelare si simulare în
21
transporturi
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Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Implementarea unui sistem de
Viorel Nicolae,Istrate
conferinte stiintifice
Drd. Vîlcan AdrianPopa
management integrat al traficului la Mihaela,Alexandru Boroiu, Gabriela
internationale/nationale; Studii/servicii
Roxana (ITT 3)
nivelul municipiului Pitești
Mitran,Sorin Ilie,Andrei Boroiu
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Viorel Nicolae,Istrate
Drd. Vîlcan AdrianDrd. Victor conferinte stiintifice
Optimizarea sistemului de transport
Mihaela,Alexandru Boroiu, Gabriela BratuDrd. Tiberiu UdmaPopa internationale/nationale; Studii/servicii
public din municipiul Pitești
Mitran,Sorin Ilie,Andrei Boroiu
Roxana (ITT 3)
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Drd. Victor BRATU, Drd.
Sistem de transport public extins la Alexandru BOROIU, Elena NEAGU,
conferinte stiintifice
Tiberiu UDMA, Stefania
nivelul zonei metropolitane Pitești Andrei Alexandru BOROIU
internationale/nationale; Lucrari de
CONSTANTIN (TSR1)
disertatie/Teze de doctorat; Raport
intern de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
Monitorizarea stării tehnice și a
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Alexandru Boroiu, Elena Neagu,
Bogdan DINU (TSR 1),
reglementării circulației pentru
conferinte stiintifice
Andrei Alexandru Boroiu
Raluca-Elena IOSUP ( TSR1)
rețeaua rutieră Argeș
internationale/nationale; Lucrari de
Siguranța circulației,
disertatie/Teze de doctorat
24 siguranța activă și siguranța
pasivă
Lucrari (articole) in reviste
Stefan TABACU, Catalin DUCU, Ionel
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Studiul structurilor celulare
drd, Dragos NEACSU
VIERU, Sebastian PARLAC
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Departamentul de Fabricatie si Management Industrial
Lucrari (articole) in reviste
Cercetări privind analiza şi
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Conf. dr. ing. A. RizeaȘ.l. dr. ing. N. Studenti IEIStudenti
îmbunătăţirea calităţii proceselor de
conferinte stiintifice
BeluȘ.l. ing. dr. ec A.M. Balteanu
IMFPStudenti ML
producţie
internationale/nationale; Lucrari de
Asigurarea calităţii
disertatie/Teze de doctorat
25 proceselor şi produselor
Lucrari (articole) in reviste
industriale
Conducerea inteligentă a proceselor
Prof. dr. ing. E. NituConf. dr. ing. M.
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
de fabricație și inspecție destinate
ACS drd Pascu I. G.ACS drd
IordacheConf. dr. ing. Rizea AlinȘ.l. dr.
conferinte stiintifice
reperelor utilizate în industria auto şi
Neacșu G. C. Studenti IEI
ing. N. BeluŞ.l.dr. ing. Gavriluţă A.
internationale/nationale; Raport intern
de aeronautică
de cercetare stiintifica
Cercetări privind ameliorarea
Conf. dr. ing. D. C. AnghelȘ.l. dr.
Lucrari (articole) in reviste
proiectării unor echipamente de
Concepția și dezvoltarea
ing.ec. N. RachieruS.l. dr. ing. G.
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
26
fabricație, utilizând metode de
Studentii TCM/IEI
produselor
SicoeȘ.l. dr. ing. M. BâldeaȘ.l. dr. C.
conferinte stiintifice
analiză ergonomică și Rețele
PopaS.l. ing. dr. ec.
internationale/nationale
Neuronale Artificiale
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Conf. dr. ing. D. C. AnghelS.l. ing. dr.
Analiza factorului uman în sistemele
ec. A. Balteanu Ș.l. dr. ing. N. BeluȘ.l. Studenti IEIStudenti ML
de producţie
dr. ing. M. Bâldea
Conceperea, organizarea şi gestiunea
Prof. dr. ing. E. NituȘ.l. dr. ing. A.
sistemelor de producţie şi a lanţului
Studenti IEIStudenti ML
GavriluțăȘ.l. dr.ing. dr.ec. C.A. Tofan
logistic
Cuantificarea multisenzorială a
stresului hidric și biocenotic din
horticultură prin fitomonitorizare și Belu Nadia
Managementul producţiei și
27
avertizare timpurie în condițiile
proiectelor industriale
schimbărilor climatice
Managementul proiectelor logistice Ș.l. dr. ing. N. Belu Ș.l. dr. ing.ec. N.
şi de producţie
Rachieru

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale

Studenti IEIStudenti ML

Sistem electronic complex pentru
monitorizarea condițiilor de apariție
a stresului hidric cu algoritmi
S.l. dr ing. N. Belu Conf. dr. ing. D.-C.
inteligenți de prelucrarea datelor
Anghel
pentru avertizare și prevenirea
acestuia în horticultură

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Îmbunătăţirea fluxurilor de producție
Lucrari (articole) in reviste
din industriile de automobile şi
Prof. dr. ing. E. NituConf. dr. ing. A. Drd: Gavriluţă AlinACS drd. ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
aerospațială prin integrarea
RizeaȘ.l. dr. ing. A. Gavriluță Ș.l. dr. Pascu I. G.ACS drd. Neacșu G. conferinte stiintifice
metodelor şi tehnicilor moderne de ing. N. Belu
C. Studenţi IEI
internationale/nationale; Raport intern
managementul producției
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
Drd. Gavriluţă A.ACS drd.
Modelarea şi simularea fluxurilor Prof. dr. ing. E. NituȘ.l. dr. ing. A.
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Pascu I. G ACS drd. Neacșu G.
logistice şi de producţie
GavriluțăȘ.l. dr.ing. dr.ec. C.A. Tofan
conferinte stiintifice
CStudenti ML
internationale/nationale
Prof. dr. ing. N.D
Drd. Dragna Ionuț Bogdan
Lucrari (articole) in reviste
Stănescu,Prof.dr.chim. G. PlaiașuConf.
Studii și cercetări teoretice și
Drd. Mănescu Bogdan Drd.
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
dr. ing. J. GrigoreConf. dr. ing. A.
experimentale privind dinamica
Beșliu Luiza Drd. Predel
conferinte stiintifice
RizeaConf. dr. ing. M. IordacheȘ.l. dr.
sistemelor complexe
Elena-LarisaDrd. Stan Alin
internationale/nationale; Raport intern
ing.ec. N. RachieruȘ.l. dr. M.
Florentin- cotutela cu
de cercetare stiintifica
BâldeaȘ.l. dr. C. PopaȘ.l. dr. Al. Babă
Prof. dr. ing. E. NituȘ.l. dr. ing. A.
Aplicarea metodelor şi tehnicilor
GavriluțăȘ.l. dr. ing. N. BeluS.l. ing. dr.
moderne de ameliorare a proceselor
Studenti IEIStudenti ML
ec. A. BalteanuȘ.l. dr.ing. dr.ec. C.A.
de producţie
Tofan

Modelare, simulare,
28 ameliorare procese de
producție și logistice

29

Modele matematice în
ingineria mecanică
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Academia RomanaStudenţi
TCM / IEI
Materiale avansate
Știința și tehnologia
30
materialelor avansate

Tehnologii de obținere a
materialelor avansate

Prof.dr.chim. Gabriela PlaiasuŞ.l
dr.fiz.Ducu CatalinȘ.l.dr.chim. Dicu
MariaConf. dr. ing. J. Grigore
Prof.dr.chim. Gabriela PlaiasuŞ.l
dr.fiz.Ducu CatalinȘ.l.dr.chim. Dicu
Maria

Studenţi master STM

Lucrari de disertatie/Teze de doctorat

Studenţi master STM

Lucrari de disertatie/Teze de doctorat

Cercetări privind implementarea
Prof. dr. ing. E. NituProf. dr. ing. N.D
Inteligenței Artificiale în proiectarea StanescuConf. dr. ing. A. RizeaConf. Drd. Beşliu Luiza Studenti
componentelor de automobile, în
dr. ing M. IordacheConf. dr. ing. D.
TCM/IEIStudenti IMFP
vederea fabricației prin 3D Printing Anghel S.l dr. ing. G. Sicoe

Tehnologii avansate /
31 inovatoare în fabricarea
produselor

Concepția și dezvoltarea
echipamentelor de fabricație

Conf. dr. ing. M. Iordacheconf dr. ing.
D.-C. Anghel S.l. dr. ing. G. SicoeȘ.l. Studenti TCM/IEIStudenti
dr. ing.ec. N. RachieruȘ.l. dr. C.
IMFP
PopaȘ.l. dr. M. BâldeaȘ.l. dr. Al. Babă

Optimizarea proceselor şi
tehnologiilor de prelucrare (prin
aşchiere, deformare plastică,
injecţie, eroziune)

Prof. dr. ing. E. Nitu, Prof. dr. ing. N.D
Stănescu Conf. dr. ing. A. Rizea, Conf. Drd. Damian FlorinStudenti
dr. ing. M. Iordache, Ș.l. dr. ing.ec. N. TCM/IEIStudenti IMFP
RachieruS.l. dr. ing. G. Sicoe

Prelucrarea prin deformare
Conf. dr. ing. M. Iordache, Prof. dr. ing.
incrementală a pieselor din industria
Studenti IMFP
E. NituŞ.l.dr. ing. Gavriluţă A.
automotive

Procese de sudare prin frecare cu
element activ rotitor (FSW)

32 Bioeconomie

Prof. dr. ing. E. NituConf. dr. ing. M.
IordacheConf. dr. ing. J. Grigore

Drd. Crăcănel MihaiStudenti
IMFP

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari de disertatie/Teze de doctorat;
Raport intern de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat; Raport
intern de cercetare stiintifica

Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare
Departamentul de Electronica, Calculatoare si Inginerie Electrica
"Creșterea capacității instituționale
Lucrari (articole) in reviste
de cercetare bioeconomică pentru
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
exploatarea inovatoare a resurselor
conferinte stiintifice
vegetale autohtone, în vederea
internationale/nationale; Modele
Mazare Alin Gheorghiță,Bizon Nicu,
obținerii de produse horticole cu
Goglea AlexandruCondurache fizice/experimentale/functionale,
Liță Ioan,Oproescu Mihai, Vișan
valoare adăugată ridicată" –
AlexandruCiucardel AndreiIon prototipuri, normative, proceduri,
DanielConf.dr.ing. Ionescu
BIOHORTINOV, cod de
Andrei AlinZamfirica
metodologii, reglementari si planuri
LaurentiuConf.dr.ing. Anghelescu
înregistrare: PN-III-P1-1.2-PCCDIVlad,Stanica Cosmin
tehnice noi sau perfectionate;
PetreProf.dr.ing. Gheorghe Serban
2017-0332 (P1 -Sistem electronic
Studii/servicii rezultate
complex pentru monitorizarea
transferate/comandate catre/de
condițiilor de apariție a stresului
beneficiari; Lucrari de disertatie/Teze
hidric cu algoritmi inteligenți de
de doctorat
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prelucrarea datelor pentru avertizare
și prevenirea acestuia în
horticultură) (IETTI - fin, CTI - fin)
"Creșterea capacității instituționale
de cercetare bioeconomică pentru
exploatarea inovatoare a resurselor
vegetale autohtone, în vederea
obținerii de produse horticole cu
valoare adăugată ridicată" –
BIOHORTINOV, cod de
înregistrare: PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0332 (P2 - Cuantificarea
multisenzorială a stresului hidric și
biocenotic din horticultură prin
fitomonitorizare și avertizare
timpurie în condițiile schimbărilor
climatice) (IETTI - fin, CTI - fin)
Aplicatii ale NEMS
(NanoElectroMechanic) si
MEMS(MicroElectroMechanic
Sensors) in procesele de fabricatie
din industra auto si in procesele de
detectie a schimbarilor de calitate,
monitorizarea si intretinerea
mediului (IE - nefin)

33

Econanotehnologii şi
materiale avansate

Modelarea, simularea, controlul și
optimizarea sistemelor electronice
(IETTI- nefin)

Sisteme integrate hardware si
software (CTI - nefin)

34

Energie, mediu şi schimbări Aplicatii ale tehnicilor de HPC
climatice
(High power computing) la

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Modele
Mazare Alin Gheorghiță,Bizon Nicu,
Goglea AlexandruCondurache fizice/experimentale/functionale,
Liță Ioan,Oproescu MihaiConf.dr.ing.
AlexandruCiucardel AndreiIon prototipuri, normative, proceduri,
Ionescu LaurentiuConf.dr.ing.
Andrei AlinZamfirica
metodologii, reglementari si planuri
Anghelescu PetreProf.dr.ing. Gheorghe
Vlad,Stanica Cosmin
tehnice noi sau perfectionate;
Serban
Studii/servicii rezultate
transferate/comandate catre/de
beneficiari; Lucrari de disertatie/Teze
de doctorat
Conf.dr.ing. Diaconescu
EugenConf.dr.ing. Cazacu
Lucrari (articole) in reviste
DumitruConf.dr.ing. Beloiu
Albu Alexandru,Balasa
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
RobertS.l.dr.ing. Constantinescu
Alexandru,Constantinescu
conferinte stiintifice
LuminitaS.l.dr.ing. Iorgulescu
Dan, Stanciu Aurel,Enache Ion internationale/nationale; Lucrari de
MarianaS.l.dr.ing. Stoica
disertatie/Teze de doctorat
ConstantinS.l.dr.ing. Enescu Florentina
Prof.dr.ing. Lita IoanProf.dr.ing. Bizon
NicuConf. dr.ing. Mazare
Lucrari (articole) in reviste
AlinConf.dr.ing. Oproescu MihaiConf. Cheru Liviu, Anghel
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
dr. ing. Visan DanielSl.dr. ing. Raducu Gheorghe, Marica Constantin, conferinte stiintifice
MarianSl.dr. ing. Bostan IonelSl. drd. Gradinaru Alexandru
internationale/nationale; Lucrari de
ing. Cioc BogdanSl. dr. ing. Teodorescu
disertatie/Teze de doctorat
MihaelaSl.dr.ing. Iordăchescu Adrian
Prof.dr.ing. Serban
GheorgheProf.dr.ing. Ionita
SilviuProf.dr.ing. Ene
Lucrari (articole) in reviste
AlexandruConf.dr.ing. Anghelescu
Zamfirica Vlad,Bolovan
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
PetreConf.dr.ing. Ionescu
Cristina,Dorobantu
conferinte stiintifice
LaurentiuS.l.dr.ing. Iana
Andreea,Dumitru Ana
internationale/nationale; Lucrari de
GabrielS.l.dr.ing. Ionescu
disertatie/Teze de doctorat
ValeriuS.l.dr.ing. Stirbu CosminS.l.dr.
ing. Savulescu CorinaS.l.dr.ing. Enescu
FlorentinaS.l. dr. ing. Birleanu Florin
Albu Alexandru,Balasa
Lucrari (articole) in reviste
Conf.dr.ing. Cazacu Dumitru
Alexandru,Constantinescu
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Dan, Stanciu Aurel,Enache Ion conferinte stiintifice
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modelarea sistemelor multiphysics
(IE - nefin)

internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Modele
Concept Development of an Energy
Bănică I Bogdan-CostinBîrlan
fizice/experimentale/functionale,
Storage Unit Using High
Prof.dr.ing. Bizon NicuConf.dr.ing.
C Graţiela-IonelaBuciuc I
prototipuri, normative, proceduri,
Temperature Superconducting Coil Oproescu MihaiConf. dr.ing. Mazare Laurentiu IonutCocora M
metodologii, reglementari si planuri
for Spacecraft Power Systems
Alin
Marian BogdanDavid F.
tehnice noi sau perfectionate;
(SMESinSpace) (IETTI - fin)
Valentina-Elena
Studii/servicii rezultate
transferate/comandate catre/de
beneficiari; Lucrari de disertatie/Teze
de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Modele
fizice/experimentale/functionale,
Cost-Efficient Data Collection for Prof.dr.ing. Serban
Zamfirica Vlad,Bolovan
prototipuri, normative, proceduri,
Smart Grid and Revenue Assurance GheorgheConf.dr.ing. Ionescu
Cristina
metodologii, reglementari si planuri
(CERA-SG) (CTI - fin)
Laurentiu
tehnice noi sau perfectionate;
Studii/servicii rezultate
transferate/comandate catre/de
beneficiari; Lucrari de disertatie/Teze
de doctorat
Conf.dr.ing. Cazacu
Bascau Georgiana
Lucrari (articole) in reviste
DumitruConf.dr.ing. Beloiu
Catalina,Duminica
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Eficienta energetica in industrie (IE RobertS.l.dr.ing. Constantinescu
Carmina,Chitu Florian,Belu conferinte stiintifice
nefin)
LuminitaS.l.dr.ing. Iorgulescu
Maria Alexandra, Nicolae
internationale/nationale; Lucrari de
MarianaS.l.dr.ing. Stoica Constantin
Anda
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
Modelarea si simularea numerica a
Albu Alexandru,Balasa
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Conf.dr.ing. Cazacu DumitruS.l.dr.ing.
sistemelor de stocare magnetica
Alexandru,Constantinescu
conferinte stiintifice
Constantinescu Luminita
energiei (IE - nefin)
Dan, Stanciu Aurel,Enache Ion internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Conf.dr.ing. Cazacu
Bascau Georgiana
Lucrari (articole) in reviste
Sisteme electrice de conversie a
DumitruConf.dr.ing. Beloiu
Catalina,Duminica
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
energiei din surse traditionale și
RobertS.l.dr.ing. Constantinescu
Carmina,Chitu Florian,Belu conferinte stiintifice
regenerabile (IE - nefin)
LuminitaS.l.dr.ing. Iorgulescu
Maria Alexandra, Nicolae
internationale/nationale; Lucrari de
MarianaS.l.dr.ing. Stoica Constantin
Anda
disertatie/Teze de doctorat
Conf.dr.ing. Cazacu DumitruS.l.dr.ing. Albu Alexandru,Balasa
Studiul experimental si numeric al
Lucrari (articole) in reviste
Stoica ConstantinS.l.dr.ing.
Alexandru,Constantinescu
transmiterii wireless a energiei (IE ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Constantinescu LuminitaS.l.dr.ing.
Dan, Stanciu Aurel,Enache
nefin)
conferinte stiintifice
Enescu Florentina
IonJubleanu Radu,Enache Ion
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internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Modele
Validarea experimentala a unui
fizice/experimentale/functionale,
sistem de propulsie cu pile de
Prof.dr.ing. Bizon NicuConf.dr.ing.
Puican F. Florin IulianBarbu prototipuri, normative, proceduri,
combustibil cu hidrogen pentru un
Oproescu Mihai
Gh. Gheorghe
metodologii, reglementari si planuri
autovehiculusor - Demonstrator de
tehnice noi sau perfectionate;
Mobilitate cu Hidrogen (IETTI - fin)
Studii/servicii rezultate
transferate/comandate catre/de
beneficiari; Lucrari de disertatie/Teze
de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Modele
Goglea Alexandru,Condurache
fizice/experimentale/functionale,
Cost-Efficient Data Collection for Prof.dr.ing. Lita IoanProf.dr.ing. Bizon Alexandru,Ion Andrei
prototipuri, normative, proceduri,
Smart Grid and Revenue Assurance NicuConf. dr.ing. Mazare
AlinGhinea
metodologii, reglementari si planuri
(CERA-SG) (IETTI - fin)
AlinConf.dr.ing. Oproescu Mihai
AlexandraCaragheorghe
tehnice noi sau perfectionate;
Georgiana
Studii/servicii rezultate
transferate/comandate catre/de
beneficiari; Lucrari de disertatie/Teze
de doctorat
Prof.dr.ing. Serban
GheorgheProf.dr.ing. Ionita
Tehnologia informaţiilor şi a
SilviuProf.dr.ing. Ene
Lucrari (articole) in reviste
AlexandruConf.dr.ing. Anghelescu
35 comunicaţiilor, spaţiu şi
Militaru Bogdan, Roscut
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Ingineria sistemelor cu inteligenta PetreConf.dr.ing. Ionescu
securitate
Dragos, Stanica George,
conferinte stiintifice
artificiala (CTI - nefin)
LaurentiuS.l.dr.ing. Iana
Zamfirica Vlad
internationale/nationale; Lucrari de
GabrielS.l.dr.ing. Ionescu
disertatie/Teze de doctorat
ValeriuS.l.dr.ing. Stirbu CosminS.l.dr.
ing. Savulescu CorinaS.l.dr.ing. Enescu
FlorentinaS.l. dr. ing. Birleanu Florin
Conf.dr.ing. Cazacu
Lucrari (articole) in reviste
DumitruConf.dr.ing. Beloiu
Jitianu Alina, Puiu Bogdan,
Modelarea, simularea, controlul și
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
RobertS.l.dr.ing. Constantinescu
Delisor Ana-Maria, Vasile
acționarea sistemelor
conferinte stiintifice
LuminitaS.l.dr.ing. Iorgulescu
Bogdan, Zamfir Bianca, Deliu
electromecanice (IE - nefin)
internationale/nationale; Lucrari de
MarianaS.l.dr.ing. Stoica
Violeta
disertatie/Teze de doctorat
ConstantinS.l.dr.ing. Enescu Florentina
Prof.dr.ing. Serban
Militaru Bogdan, Roscut
Lucrari (articole) in reviste
Prelucrare paralela si distribuita si
GheorgheProf.dr.ing. Ionita
Dragos, Stanica George,
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
securitatea informatiei (CTI - nefin)
SilviuProf.dr.ing. Ene
Zamfirica Vlad
conferinte stiintifice
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AlexandruConf.dr.ing. Anghelescu
PetreConf.dr.ing. Ionescu
LaurentiuS.l.dr.ing. Iana
GabrielS.l.dr.ing. Ionescu
ValeriuS.l.dr.ing. Stirbu CosminS.l.dr.
ing. Savulescu CorinaS.l.dr.ing. Enescu
FlorentinaS.l. dr. ing. Birleanu Florin
Prof.dr.ing. Serban
GheorgheProf.dr.ing. Ionita
SilviuProf.dr.ing. Ene
AlexandruConf.dr.ing. Anghelescu
Militaru Bogdan, Roscut
Retele de calculatoare si protocoale PetreConf.dr.ing. Ionescu
Dragos, Stanica George,
de comunicații (CTI - nefin)
LaurentiuS.l.dr.ing. Iana
Zamfirica Vlad
GabrielS.l.dr.ing. Ionescu
ValeriuS.l.dr.ing. Stirbu CosminS.l.dr.
ing. Savulescu CorinaS.l.dr.ing. Enescu
FlorentinaS.l. dr. ing. Birleanu Florin

Senzori si sisteme integrate
electronice si fotonice pentru
securitatea persoanelor si a
infrastructurilor (SENSIS) (CTI fin, IETTI - fin)

Prof.dr.ing. Ionita SilviuConf. dr.ing.
Oproescu MihaiS.l. dr.ing. Gabriel
IanaS.l. dr.ing. Bogdan Cioc

Jataru Vladut,Burcea
Irina,Ivanoiu Florin

Prof.dr.ing. Lita Ioan Prof.dr.ing. Bizon
Nicu Conf. dr.ing. Mazare Alin
Conf.dr.ing. Oproescu Mihai Conf. dr. Popa LoredanaSisteme de măsurare si procesare a
ing. Visan Daniel Sl.dr. ing. Raducu
Florentina,Goglea
semnalelor achizitionate (IETTIMarian Sl.dr. ing. Bostan Ionel Sl. dr. Alexandru,Duminica
nefin)
ing. Cioc Bogdan Sl. dr. ing.
AlexandruPetre Andreea
Teodorescu Mihaela Sl.dr.ing.
Iordăchescu Adrian
Prof.dr.ing. Lita Ioan Prof.dr.ing. Bizon
Nicu Conf. dr.ing. Mazare Alin
Conf.dr.ing. Oproescu Mihai Conf. dr. Popa LoredanaSisteme de putere distribuite
ing. Visan Daniel Sl.dr. ing. Raducu
Florentina,Goglea
alimentate din surse neconventionale
Marian Sl.dr. ing. Bostan Ionel Sl. dr. Alexandru,Duminica
de energie (IETTI- nefin)
ing. Cioc Bogdan Sl. dr. ing.
AlexandruPetre Andreea
Teodorescu Mihaela Sl.dr.ing.
Iordăchescu Adrian

internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Modele
fizice/experimentale/functionale,
prototipuri, normative, proceduri,
metodologii, reglementari si planuri
tehnice noi sau perfectionate;
Studii/servicii rezultate
transferate/comandate catre/de
beneficiari; Lucrari de disertatie/Teze
de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
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36

Contabilitate, analiză şi
audit

Prof.dr.ing. Lita IoanProf.dr.ing. Bizon
NicuConf. dr.ing. Mazare
Lucrari (articole) in reviste
Popa LoredanaAlinConf.dr.ing. Oproescu MihaiConf.
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Sisteme hardware şi software pentru
Florentina,Goglea
dr. ing. Visan DanielSl.dr. ing. Raducu
conferinte stiintifice
electronică (IETTI- nefin)
Alexandru,Duminica
MarianSl.dr. ing. Bostan IonelSl. dr.
internationale/nationale; Lucrari de
AlexandruPetre Andreea
ing. Cioc BogdanSl. dr. ing. Teodorescu
disertatie/Teze de doctorat
MihaelaSl.dr.ing. Iordăchescu Adrian
Prof.dr.ing. Lita Ioan Prof.dr.ing. Bizon
Nicu Conf. dr.ing. Mazare Alin
Lucrari (articole) in reviste
Conf.dr.ing. Oproescu Mihai Conf. dr. Popa LoredanaISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Sisteme și rețele de comunicatii
ing. Visan Daniel Sl.dr. ing. Raducu
Florentina,Goglea
conferinte stiintifice
integrate (IETTI- nefin)
Marian Sl.dr. ing. Bostan Ionel Sl. dr. Alexandru,Duminica
internationale/nationale; Lucrari de
ing. Cioc Bogdan Sl. dr. ing.
AlexandruPetre Andreea
disertatie/Teze de doctorat
Teodorescu Mihaela Sl.dr.ing.
Iordăchescu Adrian
Conf.dr.ing. Cazacu
Lucrari (articole) in reviste
DumitruConf.dr.ing. Beloiu
Jitianu Alina, Puiu Bogdan,
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
RobertS.l.dr.ing. Constantinescu
Delisor Ana-Maria, Vasile
Software industrial (IE - nefin)
conferinte stiintifice
LuminitaS.l.dr.ing. Iorgulescu
Bogdan, Zamfir Bianca, Deliu
internationale/nationale; Lucrari de
MarianaS.l.dr.ing. Stoica
Violeta
disertatie/Teze de doctorat
ConstantinS.l.dr.ing. Enescu Florentina
Prof.dr.ing. Serban
GheorgheProf.dr.ing. Ionita
SilviuProf.dr.ing. Ene
Lucrari (articole) in reviste
AlexandruConf.dr.ing. Anghelescu
Militaru Bogdan, Roscut
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Tehnologii informaționale aplicate PetreConf.dr.ing. Ionescu
Dragos, Stanica George,
conferinte stiintifice
(CTI - nefin)
LaurentiuS.l.dr.ing. Iana
Zamfirica Vlad
internationale/nationale; Lucrari de
GabrielS.l.dr.ing. Ionescu
disertatie/Teze de doctorat
ValeriuS.l.dr.ing. Stirbu CosminS.l.dr.
ing. Savulescu CorinaS.l.dr.ing. Enescu
FlorentinaS.l. dr. ing. Birleanu Florin
Conf.dr.ing. Cazacu
Lucrari (articole) in reviste
Testarea (siguranță, performanță,
DumitruConf.dr.ing. Beloiu
Jitianu Alina, Puiu Bogdan,
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
durată de viață) și modelarea
RobertS.l.dr.ing. Constantinescu
Delisor Ana-Maria, Vasile
conferinte stiintifice
bateriilor vehiculelor electrice (IE - LuminitaS.l.dr.ing. Iorgulescu
Bogdan, Zamfir Bianca, Deliu
internationale/nationale; Lucrari de
nefin)
MarianaS.l.dr.ing. Stoica
Violeta
disertatie/Teze de doctorat
ConstantinS.l.dr.ing. Enescu Florentina
Facultatea de Științe Economice și Drept
Departamentul de Finante, Contabilitate si Economie
Prof. dr. Luigi Popescu, Conf. dr.
Buzea Cristina (CIG III),
Lucrari (articole) in reviste
Bengescu Marcela, Conf. dr. Burtescu Hanganu Andrei (FB III), Tufa
Facilitarea înţelegerii aplicării
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Claudia, Lect. dr. Bănuţă Mariana,
Ana Maria (FB III), Popescu
legislaţiei din domeniul financiar,
conferinte stiintifice
Lect. dr. Dumitru Mihaela, Lect. dr.
Bianca (CMAC II), Mihai
contabil şi fiscal
internationale/nationale; Lucrari de
Gâdoiu Mihaela, Lect. dr. Ţaicu
Amalia (MCIG II), Paun
disertatie/Teze de doctorat
Marian, Lect. dr. Brînză Diana
Antonia (MCIG I)
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Marta Flavius (CIG II),
Dumitru Georgiana(CIG III),
Conf. dr. Bengescu Marcela, Conf. dr.
Duna Larisa (CMAC II),
Lucrari (articole) in reviste
Burtescu Claudia, Conf. dr. Bondoc
Utilizarea informaţiilor financiarPopescu Luissa (CMAC II), ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Daniela, Lect. dr. Bănuţă Mariana,
contabile în adoptarea deciziilor
Surucinschi Eugenia (CMAC conferinte stiintifice
Lect. dr. Dumitru Mihaela, Lect. dr.
manageriale
II), Matei Anamaria (CMAC internationale/nationale; Lucrari de
Gâdoiu Mihaela, Lect. dr. Țaicu
II), Caltea Livia (CMAC II), disertatie/Teze de doctorat
Marian, Lect. dr. Dumitru Mihaela
Arsene Ioana (MCIG II),
Jucatoru Georgiana (MCIG II)
Marta Flavius (CIG II), Nedea
Ionela (CIG II), Janta
Loredana (MFBA I), Coada Lucrari (articole) in reviste
Prof. dr. Ungureanu Emilia, Conf. dr.
Mediul economic concurenţial în
Lidia (MFBA I), Bandoc
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Bâldan Cristina, Conf. dr. Clipici
Uniunea Europeană
Diana (MFBA II), Svet
conferinte stiintifice
Emilia, Lect. dr. Hagiu Alina
Patricia (MFBA I), Ene
internationale/nationale
Daniela (MFBA I), Oancea
37 Economie
Alexandru (MFBA II)
Preda Oana (CIG I), Simescu
Prof. dr. habil. Săvoiu Gheorghe, Prof.
Lucrari (articole) in reviste
Emilia (CIG III), Rusu
Utilizarea indicatorilor statistici în dr.habil. Pîrvu Daniela, Prof. dr.
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Nicoleta (CIG III), Tudor
analizele microeconomice şi
Ungureanu Emilia, Conf. dr. Bâldan
conferinte stiintifice
Roxana (CIG III), Diaconu
macroeconomice
Cristina, Lect. dr. Dicu Consuela, Lect.
internationale/nationale; Lucrari de
Alina (FB I), Grib Anastasia
dr. Apostol Luiza
disertatie/Teze de doctorat
(FB III)
Conf. dr. habil Pîrvu Daniela, Conf. dr.
habil. Rădulescu Magdalena,Prof. dr.
Lucrari (articole) in reviste
Impactul politicilor macroeconomice Luigi Popescu, Conf. dr. Bâldan
Niculae Cristina (FB I), Savu ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
financiare asupra investiţiilor şi
Cristina, Conf. dr. Clipici Emilia, Conf. Emilia (MFBA I), Oprea Alina conferinte stiintifice
mediului de afaceri
dr. Tiberiu Avrămescu, Lect. dr.
(MFBA II)
internationale/nationale; Lucrari de
Bărbulescu Marinela, Lect. dr. Hagiu
disertatie/Teze de doctorat
38 Finanţe, Bănci şi Asigurări
Alina
Conf. dr. habil Pîrvu Daniela, Conf. dr.
Lucrari (articole) in reviste
Sectorul financiar şi rolul său în
habil Rădulescu Magdalena, Prof. dr. Piersinaru Ioana (FB III),
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
economie. Cresterea performanţelor
Luigi Popescu, Conf. dr. Clipici Emilia, Hanganu Andrei (FB III),
conferinte stiintifice
economiei în vederea atingerii
Lect. dr. Apostol Luiza, Lect. dr.
Bocanu Mihaela (MFBA II) internationale/nationale; Lucrari de
convergenţei nominale şi reale
Bărbulescu Marinela
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
Metode, tehnici si instrumente
Conf. dr. Bănică Logica, Conf. dr.
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Paun Antonia (MCIG I)
moderne in mediul educațional
Burtescu Emil
conferinte stiintifice
internationale/nationale
39 Informatică economică
Lucrari (articole) in reviste
Nedea Ionela (CIG II), Soare
Utilizarea tehnologiilor informatice
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Conf. dr.Șerbănescu Luminița, Conf. dr. Elena(CIG II), Istrate Adela
în proiectarea şi optimizarea
conferinte stiintifice
Burtescu Emil, Conf. dr. Bănică Logica (CIG II), Oprea Cristina (CIG
activităţilor şi proceselor economice
internationale/nationale; Lucrari de
III), Mihai Amalia (MCIG II)
disertatie/Teze de doctorat
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Statistica aplicată, modelare
şi simulare econometrică şi
40
cercetări trans-, inter-, cros
şi multidisciplinare

Administrarea eficientă a
41 afacerilor în comerț/ turism/
servicii de ospitalitate

Cercetări statistice aplicate şi
econometrice modelatoare pornind
Prof. dr. habil. Săvoiu Gheorghe, Conf.
de la variabilele endogene majore
Lucrari (articole) in reviste
dr. Bondoc Daniela, Conf. dr. Burtescu Dumitru Georgiana(CIG III),
economice şi sociale; cercetări
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Emil, Lect. dr. Ţaicu Marian, Lect. dr. Neacsu Valentin (CMAC II),
legate de modelarea caracteristică
conferinte stiintifice
Bănuță Mariana, Lect. dr. Gâdoiu
Mihai Amalia (MCIG II)
gândirii statistice moderne, dar şi
internationale/nationale
Mihaela, Lect. dr. Brînză Diana
gândirii econometrice proiective sau
simulatoare
Cercetari trans-, inter-, cros- şi
Lucrari (articole) in reviste
multidisciplinare axate pe gândirea Prof. dr. habil. Săvoiu Gheorghe, Conf.
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
statisticii, econofizicii şi fizicii
dr. Bondoc Daniela, Conf. dr. Burtescu
conferinte stiintifice
statistice, biologiei, economiei şi
Emil, Lect. dr. Țaicu Marian
internationale/nationale
bioeconomiei
Departamentul de Management si Administrarea Afacerilor
Stoichici Alina (AACTSO II);
Luca Georgiana Alexandra
(AACTSO I); Impingău Maria
(AACTSO I); Corbu
Alexandru (MSDA II); Voicu
Ionela (MSDA II); Tudor
Prof. univ. dr. Diaconu Mihaela; Conf.
Alexandra (MSDA II); Cașauniv. dr. Brutu Mădălina; Conf. univ.
Lucrari (articole) in reviste
Grigorescu Radu (MSDA I);
dr. Duțu Amalia; Conf. univ. dr. Secară
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Cristian Bianca (MSRU II);
Analize și previziuni privind rolul Carmen; Lect. univ. dr. Dascălu
conferinte stiintifice
Andreescu Teodora (MSRU
antreprenoriatului în dezvoltarea
Nicoleta; Lect. univ. dr. Micu Cristina;
internationale/nationale; Studii/servicii
II); Șerban Mădălina (MSRU
durabilă
Lect. univ. dr. Sinisi Crenguța; Lect.
rezultate transferate/comandate
II); Dimulescu Marian (ECTS
univ. dr. Stanciu Tolea Claudia; Lect.
catre/de beneficiari; Lucrari de
III); Tănase Elena (AA III);
univ. dr. Tuță Loredana; Lect. univ. dr.
disertatie/Teze de doctorat
Tinculescu Ioana (AA III);
Vasilică Radu
Duțescu Andreea (M II);
Mănescu Mariana (M II);
Aldisi Mihaela (M III); Anton
Dragoș (M III); Panțeru Denisa
(M II IFR); Bădoi Andreea (M
II); Gomoi Elena (M II)
Stoichici Alina (AACTSO II);
Mihailescu Anastasia
Conf. univ. dr. Meghișan Flaviu; Conf. (AACTSO II); Șucu Andreea Lucrari (articole) in reviste
Fundamentarea de noi scenarii
univ. dr. Mihai Daniela; Conf. univ. dr. (AACTSO II); Simion
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
organizatorice/ strategii de
Secară Carmen; Lect. univ. dr. Dascălu Andreea (AACTSO II); Fronie conferinte stiintifice
dezvoltare a activităţilor comerciale
Nicoleta; Lect. univ. dr. Jianu Elena; Alexandra (MSDA II);
internationale/nationale; Studii/servicii
/turistice, în contextul dezvoltării
Lect. univ. dr. Micu Cristina; Lect.
Trandafir Adida (MSDA II); rezultate transferate/comandate
durabile (la nivel micro/
univ. dr. Toma Smaranda; Lect. univ. But Alexandra (ECTS III);
catre/de beneficiari; Lucrari de
macroeconomic)
dr. Tuță Loredana
Cătănea Crenguta (ECTS III); disertatie/Teze de doctorat
Cîrstoveanu Elena (ECTS III);
Curcioiu Alexandru (ECTS
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III); Dimulescu Marian (ECTS
III); Neagu Petruța (ECTS III);
Nica Cătălina (AA III); Arman
Mădălina (AA III)
Mihailescu Anastasia
(AACTSO II); Cîrstea
Georgiana (AACTSO I);
Cenușă Ioana (AACTSO I);
Prof. univ. dr. Diaconu Mihaela; Conf. Vasile Cristina (AACTSO I);
Lucrari (articole) in reviste
univ. dr. Duțu Amalia; Conf. univ. dr. Rusu Diana (AACTSO II);
Strategii, metode, tehnici și
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Meghișan Flaviu; Conf. univ. dr. Mihai Popescu Alina (MSDA I);
instrumente de eficientizare a
conferinte stiintifice
Daniela; Lect. univ. dr. Dascălu
Trandafir Adida (MSDA II);
administrării afacerilor din comerț/
internationale/nationale; Studii/servicii
Nicoleta; Lect. univ. dr. Jianu Elena; Tudor Alexandra (MSDA II);
servicii/ turism și servicii de
rezultate transferate/comandate
Lect. univ. dr. Micu Cristina; Lect.
But Alexandra (ECTS III);
ospitalitate
catre/de beneficiari; Lucrari de
univ. dr. Stanciu Tolea Claudia; Lect. Dimulescu Marian (ECTS III);
disertatie/Teze de doctorat
univ. dr. Toma Smaranda
Curcioiu Alexandru (ECTS
III); Munteanu Ariana (ECTS
III); Neagu Petruța (ECTS III);
Arman Mădălina (AA III);
Tănase Elena (AA III)
Manta Andreea (AACTSO II);
Stroie Mihaela (ECTS II);
Studii și analize comparative,
Lucrari (articole) in reviste
Conf. univ. dr. Meghișan Flaviu; Conf. Marin Alexandra (ECTS II);
previziuni și prognoze privind starea
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
univ. dr. Mihai Daniela; Lect. univ. dr. But Alexandra (ECTS III);
și evoluția unor forme de turism în
conferinte stiintifice
Oancea Olimpia; Lect. univ. dr. Micu Cîrstoveanu Elena (ECTS III);
diferite zone/regiuni – ca bază de
internationale/nationale; Studii/servicii
Cristina; Lect. univ. dr. Toma
Curcioiu Alexandru (ECTS
fundamentare a strategiei de
rezultate transferate/comandate
Smaranda; Lect. univ. dr. Tuță
III); Dimulescu Marian (ECTS
dezvoltare la nivel micro/ macro
catre/de beneficiari; Lucrari de
Loredana; Lect. univ. dr. Vasilică Radu III); Lazăr Loredana (ECTS
/mondoeconomic
disertatie/Teze de doctorat
III); Munteanu Ariana (ECTS
III); Neagu Petruța (ECTS III)
Cașa-Grigorescu Radu (MSDA
I); Dobrița Eliza (MSDA II);
Fronie Alexandra (MSDA II);
Tudor Alexandra (MSDA II);
Trandafir Adida (MSDA II); Lucrari (articole) in reviste
Analiza particularităţilor, evaluarea Prof. univ. dr. Diaconu Mihaela; Conf.
Cristian Bianca (MSRU II); ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Creșterea competitivității
performanţelor şi optimizarea
univ. dr. Brutu Mădălina; Conf. univ.
Andreescu Teodora (MSRU conferinte stiintifice
organizațiilor prin
procesului comercial în diferite
dr. Meghișan Flaviu; Conf. univ. dr.
42
II); Șerban Mădălina (MSRU internationale/nationale; Studii/servicii
îmbunătățirea utilizării unor sectoare de activitate. Studii şi
Mihai Daniela; Lect. univ. dr. Oancea
II); Cîrstea Georgiana
rezultate transferate/comandate
instrumente manageriale
analize la nivel micro si
Olimpia; Lect. univ. dr. Stanciu Tolea
(AACTSO I); Mihailescu
catre/de beneficiari; Lucrari de
macroeconomic
Claudia; Lect. univ. dr. Tuță Loredana
Anastasia (AACTSO II);
disertatie/Teze de doctorat
Simion Andreea (AACTSO
II); Panțeru Denisa (M II IFR);
Mogoș Andreea (M I IFR);
Bădoi Andreea (M II);
28 / 59

Cocoroadă Ana Maria (M II);
Gomoi Elena (M II); Cătănea
Crenguța (ECTS III); But
Alexandra (ECTS III)
Giosanu Raluca (MSRU II);
Mihai Alexandru (MSRU II);
Șucu Andreea (AACTSO II); Lucrari (articole) in reviste
Prof. univ. dr. Diaconu Mihaela; Conf.
Îmbunătăţirea utilizării tehnicilor şi
Popescu Marinela (AACTSO ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
univ. dr. Grădinaru Doruleț; Conf. univ.
instrumentelor de conducere,
II); Simion Andreea
conferinte stiintifice
dr. Grădinaru Puiu; Conf. univ. dr.
organizare, planificare şi dezvoltare
(AACTSO II); Arman
internationale/nationale; Studii/servicii
Mihai Daniela; Lect. univ. dr. Antoniu
a afacerilor în diferite sectoare de
Mădălina (AA III); Nica
rezultate transferate/comandate
Eliza; Lect. univ. dr. Popescu Emilia;
activitate
Cătălina (AA III); Tinculescu catre/de beneficiari; Lucrari de
Lect. univ. dr. Sinisi Crenguța
Ioana (AA III); Moraru
disertatie/Teze de doctorat
Bogdan (M III); Ionescu
Bianca (M III)
Onofrei Claudiu Ionuț (M I);
Pană Nicoleta Mădălina (M I);
Prof. univ. dr. Diaconu Mihaela; Conf. Anton Dragoș (M III) ; Panțeru
univ. dr. Duțu Amalia; Conf. univ. dr. Denisa (M II IFR); Țițirigă
Lucrari (articole) in reviste
Brutu Mădălina; Conf. univ. dr. Mihai Elena Mihaela (AA II);
Studii, analize și modele în
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Daniela; Conf. univ. dr. Secară Carmen; Impingău Maria (AACTSO I);
management educațional
conferinte stiintifice
Lect. univ. dr. Oancea Olimpia; Lect. Stoichici Alina (AACTSO II);
internationale/nationale
univ. dr. Popescu Emilia; Lect. univ. dr. Vlad Maria Mădălina
Vasilică Radu
(AACTSO II); Vlădoiu
Alexandra Elena (AACTSO
II); Popescu Alina (MSDA I)
Andreescu Teodora (MSRU
II); Cristian Bianca Elena
(MSRU II); Șerban Mădălina
(MSRU II); Nicolae Marius
(MSRU II); Tîrlescu Ionuț
Prof. univ. dr. Diaconu Mihaela; Conf.
(MSRU II); Cașa-Grigorescu
univ. dr. Duțu Amalia; Conf. univ. dr.
Lucrari (articole) in reviste
Utilizarea de metode, tehnici și
Radu (MSDA I); Corbu
Brutu Mădălina; Conf. univ. dr.
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
instrumente manageriale pentru
Alexandru (MSDA II); Voicu
Grădinaru Doruleț; Conf. univ. dr.
conferinte stiintifice
analiza și/sau raționalizarea unor
Ionela (MSDA II); Nedelcu
Grădinaru Puiu; Conf. univ. dr. Secară
internationale/nationale; Studii/servicii
procese manageriale în vederea
Daniel (MSDA II); Stănescu
Carmen; Lect. univ. dr. Antoniu Eliza;
rezultate transferate/comandate
îmbunătățirii funcţionalităţii şi
Vlad (MSDA II); Trandafir
Lect. univ. dr. Oancea Olimpia; Lect.
catre/de beneficiari; Lucrari de
competitivităţii firmelor
Adida (MSDA II); Tudor
univ. dr. Popescu Emilia; Lect. univ. dr.
disertatie/Teze de doctorat
Alexandra (MSDA II); Mogoș
Sinisi Crenguța
Andreea (M I IFR); Bădoi
Andreea (M II); Cocoroadă
Ana Maria (M II); Gomoi
Elena (M II); Panțeru Denisa
(M II IFR); Duțescu Andreea
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(M II); Andrei Jeni (M III);
Ionescu Bianca (M III)
Corbu Alexandru (MSDA II);
Miulescu Ionut (MSDA II);
Conf. univ. dr. Duțu Amalia; Conf.
Stoianovici Robert (MSDA II);
Analiza particularităților și
univ. dr. Grădinaru Puiu; Conf. univ. dr.
Lucrari (articole) in reviste
Murărescu Ionela (AACTSO
perspectivelor de evoluție ale
Meghișan Flaviu; Lect. univ. dr.
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
I); Andrioae Teodor
mediului de afaceri. Studii privind Antoniu Eliza; Lect. univ. dr. Dascălu
conferinte stiintifice
(AACTSO I); Costache Ana
influența mutațiilor mediul de
Nicoleta; Lect. univ. dr. Oancea
internationale/nationale; Studii/servicii
Maria (AA II); Comana Elena
afaceri (intern și internațional)
Olimpia; Lect. univ. dr. Jianu Elena;
rezultate transferate/comandate
(AA II); Nica Cătălina (AA
asupra activităților economice și
Lect. univ. dr. Sinisi Crenguța; Lect.
catre/de beneficiari; Lucrari de
III); Tinculescu Ioana (AA III);
asupra competitivităţii lor
univ. dr. Stanciu Tolea Claudia; Lect.
disertatie/Teze de doctorat
Șucu George (M II); Mitrică
univ. dr. Vasilică Radu
Adriana (M III); Ionescu
Bianca (M III)
Cunoaşterea şi valorificarea
oportunităţilor pieţei prin
Voicu Ionela (MSDA II);
43
utilizarea eficientă a unor
Corbu Alexandru (MSDA II);
instrumente de marketing
Tudor Alexandra (MSDA II);
Trandafir Adida (MSDA II);
Lucrari (articole) in reviste
Prof. univ. dr. Diaconu Mihaela; Conf. Cașa-Grigorescu Radu (MSDA
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Aplicarea unor instrumente de
univ. dr. Brutu Mădălina; Conf. univ. I); Brebene Alexandru
conferinte stiintifice
marketing, studii și cercetări în
dr. Duțu Amalia; Conf. univ. dr.
(AACTSO I); Panțeru Denisa
internationale/nationale; Studii/servicii
scopul perfecționării politicilor și
Meghișan Flaviu; Conf. univ. dr. Secară (M II IFR); Mogoș Andreea
rezultate transferate/comandate
strategiilor de marketing
Carmen; Lect. univ. dr. Oancea
(M I IFR); Bădoi Andreea (M
catre/de beneficiari; Lucrari de
Olimpia; Lect. univ. dr. Jianu Elena
II); Cocoroadă Ana Maria (M
disertatie/Teze de doctorat
II); Gomoi Elena (M II); Iancu
Florentina (M II); Moraru
Bogdan (M III); Vlad Dorina
Florina (AA II)
Andreescu Teodora (MSRU
II); Cristian Bianca (MSRU
II); Junoiu Octavian (MSRU
II); Șerban Mădălina (MSRU
II); Cașa-Grigorescu Radu
Conf. univ. dr. Brutu Mădălina; Conf.
(MSDA I); Tudor Alexandra Lucrari (articole) in reviste
Studii privind perfecționarea
univ. dr. Duțu Amalia; Conf. univ. dr.
(MSDA II); Trandafir Adida ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
politicilor și strategiilor de resurse Grădinaru Doruleț; Conf. univ. dr.
Strategii și abordări actuale
(MSDA II); Voicu Ionela
conferinte stiintifice
umane, prin utilizarea teoriilor
Grădinaru Puiu; Conf. univ. dr. Secară
44 în managementul resurselor
(MSDA II); Mihailescu
internationale/nationale; Studii/servicii
motivaționale, a metodelor,
Carmen; Lect. univ. dr. Antoniu Eliza;
umane
Anastasia (AACTSO II);
rezultate transferate/comandate
tehnicilor și instrumentelor specifice Lect. univ. dr. Oancea Olimpia; Lect.
Panțeru Denisa (M II IFR);
catre/de beneficiari; Lucrari de
managementului resurse umane
univ. dr. Jianu Elena; Lect. univ. dr.
Mogoș Andreea (M I IFR);
disertatie/Teze de doctorat
Popescu Emilia
Bădoi Andreea (M II);
Cocoroadă Ana Maria (M II);
Gomoi Elena (M II); Duțescu
Andreea (M II); Andrei Jeni
(M III); Aldisi Mihaela (M
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III); Gosav Bianca (M III);
Ionescu Bianca (M III);
Țițirigă Elena Mihaela (AA II)
Departamentul de Drept si Administratie Publica
Consideratii in legatura cu
raspunderea patrimoniala a statului
si a judecatorilor si procurorilor
lect. dr. Mitrofan Florina
pentru erori judiciare, in lumina
dispozitiilor constitutionale si legale

Deontologia
45 magistratului/Organizarea
profesiilor juridice

Independenta, impartialitatea si
integritatea magistratului -valori
etice fundamentale
Rolul avocatului in societatea
moderna

Rolul puterii judecatoresti in statul
de drept

Drept administrativ european

46 Drept administrativ si fiscal Drept fiscal

Modificarile cadrului legislativ cu
pivire la administratia publica in
context european

Demnitatea umana

47 Drept civil
Dreptul civil si noile tehnologii
Principiul neretroactivitatii legii
civile

Studenti Drept anul II

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
lect. dr. Mitrofan Florina
studenti Drept, anul II
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
studenti Drept I, master
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
lect. dr. Viorica Popescu
Cariere Juridice
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Lect. dr. Mitrofan Florina
studenti Drept I si II
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
studenti Administratie publica
Lect. dr. Ionescu Sorina
conferinte stiintifice
anul III
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
Lect. dr. Iancu Daniela, Lect. dr. Pirvu
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
studenti Drept II
Adriana
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Conf. dr. Doina Popescu
studenti APIE II
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
Lect. dr.. Ramona Duminica, Conf. dr.
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Andreea Draghici
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
Lect. dr. Ramona Duminica, Lect. dr.
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
studenti drept 1
Andra Puran, Lect. dr. Adriana Pirvu
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Prof. dr. Eugen Chelaru, Lect. dr.
Lucrari (articole) in reviste
studenti Drept I
Ramona Duminica
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
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Raspunderea civila in dreptul
mediului

Lect. dr. Ramona Duminica, Lect. dr.
Lavinia Olah, Lect. dr. Andra Puran,
Conf. dr. Andreea Draghici

Drept comeracial

Conf. dr. Elise Valcu

Impactul insolventei profesionistilor
Prof. dr. Ionel Didea
la nivelul judetului Arges
48 Drept comercial
Probleme actuale in dreptul bancar

Lect. dr. Adriana Pirvu, Lect. dr.
Daniela Iancu

Raspunderea transportatorului

Lect. dr. Amelia Singh

Institutii constitutionale

Lect. dr. Marius Andreescu, lect. dr.
Andra Puran

Teoria generala

Lect. dr. Marius Andreescu, Lect. dr.
Andra Puran

Cooperare judiciara unionala

Conf. dr. Elise Valcu

49 Drept constitutional

50 Drept european
Uniunea Europeana. Privire istorica,
Prof. dr. Dumitru Diaconu
Extindere, Tratate de baza

51 Drept international public

Terorismul si migratia

Prof. dr. Dumitru Diaconu

conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
APIE II
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
studenti Administratie publica ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
II
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
studenti Drept III
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
studenti Drept III
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
studeti Drept IV, Administratie ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
publica III
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
studenti Drept I, Administratie ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
publica I
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
studenti Drept I, Administratie ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
publica I
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
studenti Drept IV
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
studenti APIE I
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
studenti Drept II
conferinte stiintifice
internationale/nationale
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Armonizarea jurisprudentei actuale
Conf. dr. Andreea Tabacu
cu Codul de procedura civila

52 Drept procesual civil

Caile de atac

Conf. dr. Andreea Tabacu

Instrumente utile pentru prgatirea
Conf. dr. Andreea Tabacu, lect. dr.
examenelor de admitere in profesiile
Daniela Iancu
juridice

53 Dreptul familiei

54

Dreptul social national si
european

Raporturi specifice de dreptul
familiei

Conf dr. Draghici Andreea, Lect. dr.
Olah Lavinia

Dreptul la securitate sociala

Conf. dr. Carmen Nenu, Lect. dr.
Carmina Tolbaru

Impactul noilor tehnologii asupra
raporturilor de munca

Conf. dr. Carmen Nenu, Lect. dr.
Carmina Tolbaru

Limitele aplicarii legislatiei civile in
Conf. dr. Carmen Nenu
cadrul raporturilor juridice de munca

55

Managementul serviciilor
publice

56 Protectia copilului

Serviciile publice-reglementari
interne si internationale

Lect. dr. Viorica Popescu

Protectia drepturilor copilului

Conf. dr. Andreea Draghici

Elemente de drept administrativ

Lect. dr. Marius AndreescuLect. dr.
Sorina Ionescu

Elemente de stiinta administratiei

Lect. dr Sorina Ionescu

57 Stiinta administratiei

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
studenti Drept IV
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
studenti drept IV
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
studenti Drept III,
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Administratie pubica II, III
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Studenti Drept IV
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
studenti Drept IV
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Administratie publica II
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
APIE II, AP II, Drept IV
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
studenti AP III
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
studenti Administratie publica ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
III
conferinte stiintifice
internationale/nationale
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58 Stiinte penale

Arestarea preventiva potrivit
actualelor modificari ale Codului de Prof. dr. Dumitru Diaconu
procedura penala

studenti Drept III

Criminalitate: cauze, preventie,
tratament

Lect. dr. Carmina Tolbaru

studenti Drept II

Institutii de drept penal

Conf. dr. Camelia Morareanu, Lect. dr.
Studenti Drept II , III si
Tolbaru Carmina, Lect. dr. Bucur
Cariere Juridice
Catalin

Adevarul juridic

Lect. dr. Iulia Boghirnea

studenti AP I si Drept I

Interpretarea normelor juridice

Lect. dr. Iulia Boghirnea

studenti AP I si Drept I

59 Teoria generala a dreptului

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale

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

60

Comunicarea în consilierea
educațională

IONESCU EDUARDDUMITRU
CRISTINASTAN MARIA
MAGDALENALazar Adriana

Consilierea părinților și a familiei

IONESCU EDUARDDUMITRU
CRISTINASTAN MARIA
MAGDALENA

Adaptarea şcolară

NEACȘU MIHAELALANGA
CLAUDIUSTAN MARIA
MAGDALENAIONESCU
EDUARDDUMITRU CRISTINA

Consiliere educaţională și
orientare vocațională

Cunoaşterea dezvoltării
cognitive și socioafective a
61
copilului / elevului şi
învăţarea la vârstele timpurii

NEACȘU MIHAELALANGA
CLAUDIUIONESCU
Competenţe socio emoţionale şi de EDUARDDUMITRU
comunicare la vârstele timpurii
CRISTINABLOJU
LOREDANALAZAR
ADRIANABUCUROIU

Ristea Cristina Bănceu
AnneMarieBlăjan
AndreeaOancea
EvelinaUngureanu
RamonaAlbuț DianaMihai
Aurora

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Studii/servicii
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat

Ristea Cristina Bănceu
Lucrari (articole) in reviste
AnneMarieBlăjan
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
AndreeaOancea
conferinte stiintifice
EvelinaUngureanu
internationale/nationale; Studii/servicii
RamonaAlbuț DianaMihai
rezultate transferate/comandate
AuroraRoibu Ana-Maria (PIPP
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FLORENTINAGEORGESCU
BOGDANSARBU LUIZASTAN
RUXANDRA

NEACȘU MIHAELALANGA
CLAUDIUIONESCU
Învățarea centrată pe copil / elev la
EDUARDDUMITRU
vârstele timpurii
CRISTINAPETRUȚA
GABRIELATUDOR LOREDANA

Bune practici în alterrnativele
educaționale

NEACȘU MIHAELA

Educația diferențiată

STAN MARIA
MAGDALENAIONESCU
EDUARDDUMITRU CRISTINA

Eficientizarea procesului didactic

PETRUȚA GABRIELAPESCARU
MARIANEACȘU MIHAELASOARE
EMANUELTUDOR
LOREDANAMANEA
CAMELIAGRECU MARIUSBLOJU
LOREDANALAZAR
ADRIANABUCUROIU
FLORENTINACIORNEI SILVIAMIU
FLORENTINAPRUNEANU
MAGDALENAMERCEA
IONUȚSĂMĂRESCU
NICOLETAGEANTĂ
ADRIANAMAZILESCU
SORINCUCEANU
MĂDĂLINAPETRESCU
TUDORIONESCU ANCUȚA

Demersuri inovative în
62
metodologia didactică

3 Rm Vâlcea), Dumitrașcu
catre/de beneficiari; Lucrari de
Alina Maria (ET 1 Rm
disertatie/Teze de doctorat
Vâlcea); Mihai Crsitina (ET 1
Rm Vâlcea);Antonescu Valeria
Cristina (ET 1 Rm
Vâlcea);Ciurci Daniela (ET 1
Rm Vâlcea);Motrună Maria
Denisa (ET 1 Rm Vâlcea);
Tuca Larisa (ET 1 Rm
Vâlcea);Nedelcu Maria
Ramona (ET 1 Rm Vâlcea);
Lucrari (articole) in reviste
Ristea Cristina Bănceu
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
AnneMarieBlăjan
conferinte stiintifice
AndreeaOancea
internationale/nationale; Studii/servicii
EvelinaUngureanu
rezultate transferate/comandate
RamonaAlbuț DianaMihai
catre/de beneficiari; Lucrari de
AuroraPaduraru Diana
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Studii/servicii
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari
Ristea Cristina Bănceu
AnneMarieBlăjan
AndreeaOancea
EvelinaUngureanu
RamonaAlbuț DianaMihai
AuroraPopescu Oana – Maria
(PIPP 3, Rm Vâlcea)Enache
Stefania (3, Pitesti)Sandu
Ancuta , Rizoiu Ileana,
Olteanu Aniela (3
Clung)Cosma Cristina,
Tarangoiu Iuliana (2,
Clung)Berbecaru Georgeta, (1
alex), Stefanescu Andreea,
Milos Raluca, (3 Alex)Preda

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Studii/servicii
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
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Luminita, Moldoveanu Ioana,
Cucu Maria (1 Clung
SOARE EMANUELPETRUȚA
Ristea Cristina Bănceu
GABRIELANEACȘU
AnneMarieBlăjan
MIHAELASTAN MARIA
AndreeaOancea
MAGDALENATUDOR
EvelinaUngureanu
LOREDANAGRECU MARIUSBLOJU
RamonaAlbuț DianaMihai
LOREDANALAZAR
Lucrari (articole) in reviste
AuroraEnache Stefania (3,
ADRIANABUCUROIU
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Pitesti)Sandu Ancuta, Olteanu
FLORENTINAMIU
conferinte stiintifice
Aniela (3 Clung)Cosma
Evaluarea în procesul de învățământ FLORENTINAPRUNEANU
internationale/nationale; Studii/servicii
Cristina, Tarangoiu Iuliana (2,
MAGDALENAMERCEA
rezultate transferate/comandate
Clung)Berbecaru Georgeta,
IONUȚSĂMĂRESCU
catre/de beneficiari; Lucrari de
Constantin Roxana (1 alex),
NICOLETAGEANTĂ
disertatie/Teze de doctorat
Stefanescu Andreea, Milos
ADRIANAMAZILESCU
Raluca, Ivanica Ionela, Plesu
SORINCUCEANU
Iuliana (3 Alex)Preda
MĂDĂLINAPETRESCU
Luminita, Moldoveanu Ioana,
TUDORDUMITRU
Cucu Maria (1 Clung)
CRISTINAIONESCU ANCUȚA
PETRUȚA GABRIELAPESCARU
MARIANEACȘU MIHAELASOARE
EMANUELTUDOR
Ristea Cristina Bănceu
LOREDANAMANEA
AnneMarieBlăjan
CAMELIAGRECU MARIUSBLOJU AndreeaOancea
LOREDANALAZAR
EvelinaUngureanu
Lucrari (articole) in reviste
ADRIANABUCUROIU
RamonaAlbuț DianaMihai
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
FLORENTINACIORNEI SILVIAMIU AuroraGubavu Georgiana
conferinte stiintifice
Noi orientări în didactica
FLORENTINAPRUNEANU
(PIPP 3 Pitești)Enache
internationale/nationale; Studii/servicii
învățământului preșcolar și primar
MAGDALENAMERCEA
Stefania (3, Pitesti)Sandu
rezultate transferate/comandate
IONUȚSTAN
Ancuta (3 Clung)Cosma
catre/de beneficiari; Lucrari de
RUXANDRASĂMĂRESCU
Cristina, Tarangoiu Iuliana (2, disertatie/Teze de doctorat
NICOLETAGEANTĂ
Clung)Berbecaru Georgeta, (1
ADRIANAMAZILESCU
alex), Stefanescu Andreea,
SORINCUCEANU
Milos Raluca, (3 Alex)
MĂDĂLINAPETRESCU
TUDORIONESCU ANCUȚA
PESCARU MARIANEACȘU
MIHAELALANGA CLAUDIUSOARE
Ciobanu Mihaela, ME An
EMANUELSTAN MARIA
Lucrari (articole) in reviste
2Soroiu Georgeta, ME An
MAGDALENATUDOR
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Practici inovative în
2Stănescu (Ceapă) Irina
63
Calitate în educație
LOREDANAMANEA
conferinte stiintifice
managementul educațional
Mihaela, ME An 2Saioc ElenaCAMELIAGRECU MARIUSBLOJU
internationale/nationale; Lucrari de
Luiza, ME an 2Isbășoiu P.
LOREDANALAZAR
disertatie/Teze de doctorat
Paula-Cleopatra (ME)
ADRIANABUCUROIU
FLORENTINACIORNEI
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SILVIAIONESCU EDUARDMIU
FLORENTINAPRUNEANU
MAGDALENAMERCEA
IONUȚGEORGESCU
BOGDANSARBU
LUIZASĂMĂRESCU
NICOLETAGEANTĂ
ADRIANAMAZILESCU
SORINCUCEANU
MĂDĂLINAPETRESCU
TUDORDINA TATIANADUMITRU
CRISTINAJIANU
EUGENIAIONESCU ANCUȚA
PETRUȚA GABRIELAPESCARU
MARIANEACȘU MIHAELALANGA
CLAUDIUSTAN MARIA
MAGDALENATUDOR
LOREDANABLOJU
Managementul clasei de elevi /
LOREDANALAZAR
Blajan Irina, ME an 2Giurea
grupei de preșcolari
ADRIANABUCUROIU
Mădălina Ștefania, ME an 2
FLORENTINAIONESCU
EDUARDSTAN
RUXANDRASĂMĂRESCU
NICOLETADUMITRU
CRISTINAJIANU EUGENIA
PESCARU MARIANEACȘU
MIHAELALANGA CLAUDIUSOARE
EMANUELSTAN MARIA
Strategii inovative aplicabile Formarea și dezvoltarea
MAGDALENATUDOR
64 în formarea personalului
competențelor profesionale ale
LOREDANABLOJU
didactic
profesorilor
LOREDANALAZAR
ADRIANADUMITRU
CRISTINAJIANU EUGENIA
BLOJU LOREDANALAZAR
ADRIANABUCUROIU
FLORENTINACIORNEI
SILVIAPRUNEANU
Studii si cercetări in
MAGDALENAGEORGESCU
Noi abordări în didactica predării –
domeniul predării învățării
BOGDANSARBU LUIZASTAN
65
învățării limbii române ca limbă
limbii române ca limbă
RUXANDRAGEANTĂ
străină
străină
ADRIANAMAZILESCU
SORINPETRESCU TUDORDINA
TATIANAIONESCU
ANCUȚAMANEA CAMELIAGRECU
MARIUS

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale
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BLOJU LOREDANALAZAR
ADRIANABUCUROIU
FLORENTINACIORNEI
SILVIAPRUNEANU
MAGDALENAGEORGESCU
Studii și cercetări de civilizație
BOGDANSARBU LUIZASTAN
națională
RUXANDRAGEANTĂ
ADRIANAMAZILESCU
SORINPETRESCU TUDORDINA
TATIANAIONESCU
ANCUȚAMANEA CAMELIAGRECU
MARIUS
BLOJU LOREDANALAZAR
ADRIANABUCUROIU
FLORENTINACIORNEI
SILVIAPRUNEANU
MAGDALENAGEORGESCU
Studii și cercetări de cultură
BOGDANSARBU LUIZASTAN
internațională
RUXANDRAGEANTĂ
ADRIANAMAZILESCU
SORINPETRESCU TUDORDINA
TATIANAIONESCU
ANCUȚAMANEA CAMELIAGRECU
MARIUS
Departamentul de Psihologie si Stiinte ale Comunicarii si Asistenta Sociala
Dimensiuni juridice, etice și
deontologice ale profesiilor din
domeniul Științelor comunicării

Lect.univ.dr. Valeria
PîrliciLect.univ.dr. Alexandru
Mărchidan

Istoria presei

Conf.univ.dr.Delia Duminică,
Lect.univ.dr. Remus Cîrstea,
Conf.univ.dr.Carmen Nicolescu,
Lect.univ.dr. Elena Popescu,
Conf.univ.dr.Georgiana Drăghici,
Lect.univ.dr. Florin Stoica.

Politică, discurs și comunicare
publicitară

Conf.univ.dr.Delia
DuminicăLect.univ.dr. Elena
PopescuConf.univ.dr.Georgiana
DrăghiciConf.univ.dr.Carmen
Nicolescu

66 Media și spațiul public

Master CO: Drăguț AureliaMaria

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Studii/servicii
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Studii/servicii
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Studii/servicii
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Studii/servicii
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Studii/servicii
rezultate transferate/comandate
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catre/de beneficiari; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
Conf.univ.dr.Delia Duminică,
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Lect.univ.dr. Remus Cîrstea,
conferinte stiintifice
Lect.univ.dr. Florin Stoica,
Presa tematică
internationale/nationale; Studii/servicii
Conf.univ.dr.Carmen Nicolescu,
rezultate transferate/comandate
Lect.univ.dr. Elena Popescu,
catre/de beneficiari; Lucrari de
Conf.univ.dr.Georgiana Drăghici
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
Lect.univ.dr. Florin Stoica,
Producție jurnalistică
internationale/nationale; Studii/servicii
Lect.univ.dr. Remus Cîrstea
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
Conf.univ.dr.Delia
Master CO: Bănică Ștefania- ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
DuminicăConf.univ.dr.Carmen
Cristina, Bîrloiu Narcisaconferinte stiintifice
Comunicare, cultură și leadership în
NicolescuLect.univ.dr. Elena
Ionela, Carabet Elena, Popescu internationale/nationale; Studii/servicii
organizații
PopescuConf.univ.dr.Georgiana
Anca-Mihaela, Tușu Elenarezultate transferate/comandate
Drăghici
Cristina
catre/de beneficiari; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
Conf.univ.dr.Delia
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
DuminicăLect.univ.dr. Remus
conferinte stiintifice
Master CO: Neață Nicolae67 Organizațiile și comunicarea Managementul instituțiilor
CîrsteaLect.univ.dr. Elena
internationale/nationale; Studii/servicii
Marius
PopescuLect.univ.dr. Florin
rezultate transferate/comandate
StoicaConf.univ.dr.Georgiana Drăghici
catre/de beneficiari; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Conf.univ.dr.Delia Duminică,
conferinte stiintifice
Lect.univ.dr. Elena Popescu,
Master CO: Barbu MariaRelațiile publice și organizația
internationale/nationale; Studii/servicii
Conf.univ.dr.Georgiana Drăghici,
Luiza, Bumbeneci Diana-Gina
rezultate transferate/comandate
Lect.univ.dr. Florin Stoica
catre/de beneficiari; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
Aspecte psihologice,
Lect.univ.dr. Simona Ciuca,
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Sănătate_Cercetări
psihopedagogice și sociale ale
Lect.univ.dr. Nadina Darie,
conferinte stiintifice
fundamentale și aplicative în asistenței și protecției copiilor,
Master CAS:Ciucă Antonia,
68
Lect.univ.dr. Ana -Maria Dumitrescu;
internationale/nationale; Studii/servicii
domeniul Asistență socială femeilor, bătrânilor, persoanelor cu
Dragomir Stelian
Prof.univ.dr. habil. Maria
rezultate transferate/comandate
și Sociologie
dizabilități și persoanelor
Constantinescu
catre/de beneficiari; Lucrari de
dependente
disertatie/Teze de doctorat
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Lect.univ.dr. Simona Ciuca,
Lect.univ.dr. Nadina Darie,
Lucrari (articole) in reviste
Lect.univ.dr. Ana -Maria Dumitrescu,
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Aspecte teoretico-metodologice și conf.univ.dr. Radu Dobre,
Doctoranzi:Drd. Nelida
conferinte stiintifice
confruntări de idei în domeniile
Asist.univ.dr. Diana Răduț-Seliște,
GhitulescuDrd. Decebal
internationale/nationale; Studii/servicii
sociologiei și asistenței sociale
Conf.univ.dr. Cornel Constantinescu, FloroaicaDrd. Cristian Necula rezultate transferate/comandate
Conf.univ.dr. Octavian Gruioniu, Prof.
catre/de beneficiari; Lucrari de
univ. dr. habil. Maria Constantinescu,
disertatie/Teze de doctorat
Lect.univ.dr. Lucia Neagoe
Master MSSSBănulescu
Martha, Matei IonelaLucrari (articole) in reviste
Asist.univ.dr. Diana Răduț-Seliște,
MihaelaMaster CAS:Cojocaru- ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Bune practici educaționale și
Lect.univ.dr. Simona Ciuca; Conf. univ. Catrinu Elena, Dudui Pertuța, conferinte stiintifice
profesionale în domeniul asistenței
dr Dobre Răzvan Răducu; lect.univ.dr. Dumitrescu Alina-Ana-Maria, internationale/nationale; Studii/servicii
sociale în Romania și la nivel
Ana-Maria Dumitrescu, Lect.univ.dr. Hristea Loredana-Steliana, Ilie rezultate transferate/comandate
internațional
Nadina Darie
Alina-Maria, Jutea Florina- catre/de beneficiari; Lucrari de
Daniela, Tică Mădălinadisertatie/Teze de doctorat
Georgiana
Lucrari (articole) in reviste
Cercetări avansate asupra
Lect.univ.dr. Ana-Maria Dumitrescu,
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
problemelor sociale ale societății
Asist.univ.dr. Diana Răduț-Seliște,
conferinte stiintifice
globale: criza statului bunăstării,
Master CAS : Spătaru
Lect. dr. Simona Ciucă, Conf.univ.dr.
internationale/nationale; Studii/servicii
sărăcia, marginalizarea socială,
Constanța
Cornel Constantinescu, Conf. univ. dr.
rezultate transferate/comandate
incluziunea socială a persoanelor
Octavian. Gruioniu
catre/de beneficiari; Lucrari de
vulnerabile
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
Cercetări și analize comparative în
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
domeniul legislației din sfera
conf.univ.dr. Radu Dobre, lect.univ.dr. Master CAS: Pîrvu Lauraconferinte stiintifice
serviciilor de asistență socială și
Valeria Parlici
Andreea
internationale/nationale; Lucrari de
medicală
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
Lect.univ.dr.Nadina Darie
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Master MSSS: Popa VasilicaComunicare, abilităţi sociale şi
Asist.univ.dr. Diana Răduț-Seliște,
conferinte stiintifice
Adriana, Master CAS: Dincă
relaţii interpersonale în asistenţa
Lect.univ.dr. Simona Ciuca; Conf. univ.
internationale/nationale; Studii/servicii
Ramona-Mariana, Zamfirescu
socială
Dr Dobre Răzvan Răducu, Lect.univ.dr.
rezultate transferate/comandate
Viorica Steliana
Ana-Maria Dumitrescu
catre/de beneficiari; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
Dreptate socială, intergenerațională
Master MSSS: Treanță
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
și dezvoltare sustenabilă a
Lect.univ.dr. Simona Ciuca,
Georgeta-Iuliana Master CAS: conferinte stiintifice
comunităților, în vederea
Asist.univ.dr. Diana Răduț,
Bădoi Alexandra-Nicoleta,
internationale/nationale; Studii/servicii
îmbunătățirii calității generale a
Conf.univ.dr. Octavian Gruioniu
Dincă N. Georgeta, Iordache rezultate transferate/comandate
vieții
Mihaela
catre/de beneficiari; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
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Asist.univ.dr. Diana Răduț-Seliște,
Prof. univ. dr. habil. Maria
ConstantinescuConf.univ.dr. Cornel
Constantinescu,Conf.univ.dr. Manuela
CiucurelConf. univ. Dr Dobre Răzvan
Empowering Practitioners in Social Răducu, Conf.univ.dr. Octavian
Work from Rural Communities –
Gruioniu, conf.univ.dr. Delia
EPSWRA , nr contract 2018-1Duminică,Lect.univ.dr.Nadina Darie
RO01-KA204-049515
Lect.univ.dr. Simona Ciuca;
Lect.univ.dr. Ana-Maria Dumitrescu,
Lect.univ.dr. Natalia Burtoiu,
Lect.univ.dr. Lucia Neagoe,
lect.univ.dr. Andreea Bădulescu,
lect.univ.dr. Ioana Dumitru

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Studii/servicii
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari

Master MSSS: Catrina Ioana,
Dumitrescu Mihaela-Maria,
Dumitru Elena, Enache
Adriana, Enescu GeorgeLucrari (articole) in reviste
Gabriel, Ionescu Ioana, Lupu ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Implementarea, managementul și
Marius-Marin, Mocanu Emilia, conferinte stiintifice
Lect.univ.dr. Simona Ciuca; Conf. uiv.
evaluarea programelor de asistență
Niță Bogdan, Popa Vasilica- internationale/nationale; Studii/servicii
Dr Dobre Răzvan Răducu
socială și medicală
Adriana, Radu Ion, Sandu
rezultate transferate/comandate
Nicolae, Stama Ioana-Flavia, catre/de beneficiari; Lucrari de
Vasile Ionuț, Vlaicu George disertatie/Teze de doctorat
Lucian, Voicu Adina Ionela,
Master CAS: Dudui Vasilica
Loredana
Lucrari (articole) in reviste
Master MSSS:Stoian ElenaLect.univ.dr. Nadina Darie,
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Perspective teoretice și practice ale
Sonia, Vasile Marius-Cătălin,
conf.univ.dr. Radu Dobre, Prof. univ.
conferinte stiintifice
consilierii și asistenței sociale a
Dragomirescu Gabrieladr. habil. Maria
internationale/nationale; Studii/servicii
familiei, copilului, grupurilor
Nicoleta, Grigoraș AncuțaConstantinescuLect.univ.dr. Ana-Maria
rezultate transferate/comandate
defavorizate
Mariana, Turturică MarinaDumitrescu,Lect.univ.dr. Simona Ciuca
catre/de beneficiari; Lucrari de
Melania-Cerasela
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
Lect.univ.dr. Nadina Darie,
Doctoranzi: Drd. Alexandru ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Strategii si politici de prevenire a
Conf.univ.dr. Cornel
Jianu, Drd. Rodica Ciuca
conferinte stiintifice
violenței, consumului de alcool și ConstantinescuConf. univ. dr Dobre
Master MSSS: Boboc
internationale/nationale; Studii/servicii
droguri în rândul tinerilor
Răducu Răzvan; Prof. univ. dr. habil. Niculina, Varga Angelarezultate transferate/comandate
Maria Constantinescu
Cristina
catre/de beneficiari; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
Sănătate_Cercetări
Conf.univ.dr. Ileana
Abordarea şi dezvoltarea carierei
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
69 fundamentale și aplicative în
Vitalia,Conf.univ.dr. Nicoleta Răbanîntr-o lume aflată în schimbare
conferinte stiintifice
domeniul Psihologie
Motounu, Lect.univ.dr. Andreea Stan
internationale/nationale; Studii/servicii
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rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
Prof.univ.dr. Geanina Cucu-Ciuhan,
Master Psihologie clinică:
internationale/nationale; Modele
Conf.univ. dr. Victor Badea,
Bolnavu Teodora-Cosmina,
fizice/experimentale/functionale,
Cercetarea demersului
Conf.univ.dr. Nicoleta Răban-Motounu, Ghenea Ștefan-Viorel, Gole
prototipuri, normative, proceduri,
psihoterapeutic: principii teoretice Conf.univ.dr. Ileana Vitalia,
Maria, Nițulescu Biancametodologii, reglementari si planuri
aplicate, eficiență și mecanisme
Lect.univ.dr. Alexandra Pârvan,
Ioana,Oprișa Mihaela-Roxana
tehnice noi sau perfectionate;
lect.univ.dr. Andreea Bădulescu,
Sanda Cristina-Elena,
Studii/servicii rezultate
lect.univ.dr. Ioana Dumitru
Vlăsceanu Andreea-Iuliana
transferate/comandate catre/de
beneficiari; Lucrari de disertatie/Teze
de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
Lect.univ.dr. Andreea Stan, lect.univ.dr.
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Cercetarea în educaţie –
Alina Vasile, conf.univ.dr. Georgeta
conferinte stiintifice
identificarea unor strategii de
Chirleșan, Conf.univ.dr. Octavian
internationale/nationale; Studii/servicii
optimizare a procesului educațional Gruioniu, lect.univ.dr. Alexandru
rezultate transferate/comandate
Mărchidan
catre/de beneficiari; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lect.univ.dr. Natalia Burtoiu,
Lucrari (articole) in reviste
Cercetarea nişelor de dezvoltare
Lect.univ.dr. Lucia Neagoe,
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
specifice actualului context
Lect.univ.dr. Alina Vasile, lect.univ.dr.
conferinte stiintifice
informaţional şi social și a
Ioana Dumitru, lect.univ.dr. Andreea Master Psihologie clinică:
internationale/nationale; Studii/servicii
implicațiilor psihosociale ale relației Bădulescu, lect.univ.dr. Cîrstea Remus, Scărlătescu Bianca-Elena
rezultate transferate/comandate
persoană-mediu social (percepții,
lect.univ.dr. Alexandru
catre/de beneficiari; Lucrari de
atitudini, adaptare socială)
MărchidanLector univ. Dr. Claudia
disertatie/Teze de doctorat
Ionescu
Conf.univ.dr. Manuela, Lect.univ.dr.
Lucrari (articole) in reviste
Master Psihologie clinică:
Claudia Ionescu, Lect.univ.dr. Natalia
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Păun Marius-Bogdan, Petruț
Cercetări de psihologie
Burtoiu, lect.univ.dr. Andreea
conferinte stiintifice
Corina-Nicoleta, Ponov
organizațională, a muncii, a
Bădulescu, Asist.univ.dr. Diana Răduținternationale/nationale; Studii/servicii
Gheorghe-Ovidiu, Preda
resurselor umane și a serviciilor
Seliște, Lect.univ.dr. Andreea Stan
rezultate transferate/comandate
Marian-DanPruiu Diana-Elena,
Lect.univ.dr Alina Vasile, lect.univ.dr.
catre/de beneficiari; Lucrari de
Sorescu Ramona-Mihaela
Ioana Dumitru
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Dezvoltarea sustenabilă a
Lect.univ.dr. Natalia Burtoiu,
conferinte stiintifice
comunităților
Lect.univ.dr. Lucia Neagoe
internationale/nationale; Studii/servicii
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari
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Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Lect.univ.dr. Natalia Burtoiu,
Master Psihologie clinică:
conferinte stiintifice
Familia și provocările cu care se
Lect.univ.dr. Lucia Neagoe,
Roșu Ancuța-Gabriela, Rusea internationale/nationale; Studii/servicii
confruntă
lect.univ.dr. Ioana Dumitru,
Ionela-Carmen
rezultate transferate/comandate
lect.univ.dr. Andreea Bădulescu
catre/de beneficiari; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
Motivație, stabilitate și competență ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Conf.univ.dr. Manuela, Lect.univ.dr.
perspectiva calității formării resursei
conferinte stiintifice
Andreea Stan, lect.univ.dr. Ioana
umane din școli defavorizate (MSCinternationale/nationale; Studii/servicii
Dumitru, lect.univ.dr. Ciucă Simona
EDU) POCU/73/6/6/106918
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari
Proiect CURSOR: Crafting Career
Studii/servicii rezultate
Roadmaps Nr. ref.: 2017-3-CY02- Conf. univ. dr. Georgeta Chirleșan
transferate/comandate catre/de
KA205-001117
beneficiari
Lucrari (articole) in reviste
Proiect Neuro-Guide: Building Key
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Competences Through Challenge
conferinte stiintifice
Conf. univ. dr. Georgeta Chirleșan
Based Learning Nr. ref.: 2018-1internationale/nationale; Studii/servicii
PT01-KA202-047266
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari
Proiect ODISSEU: Online gaming
Lucrari (articole) in reviste
and Digital tools to promote the
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
asylum seekers Integration and
conferinte stiintifice
Conf. univ. dr. Georgeta Chirleșan
increase awareneSS amongst schools
internationale/nationale; Studii/servicii
of the refugees' crisis in Europe Nr.
rezultate transferate/comandate
ref.: 2018-1-IT02-KA201-048187
catre/de beneficiari
Proiect SWPBSP: Building SchoolLucrari (articole) in reviste
Wide Inclusive, Positive and
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Conf. univ. dr. Georgeta Chirleșan,
Equitable Learning Environments
conferinte stiintifice
Prof.univ.dr. habil. Maria
Through A Systems-Change
internationale/nationale; Studii/servicii
Constantinescu
Approach Nr. ref.: 606687-EPP-1rezultate transferate/comandate
2018-2-CY-EPPKA3-PI-POLICY
catre/de beneficiari
Proiect UMARG: Using Mobile
Lucrari (articole) in reviste
Augmented Reality Games to
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
develop key competences through
conferinte stiintifice
Conf. univ. dr. Georgeta Chirleșan
learning about sustainable
internationale/nationale; Studii/servicii
development Nr. ref.: 2019-1-RO01rezultate transferate/comandate
KA201-063778
catre/de beneficiari
Sănătate și boală: modele explicativ- Prof.univ.dr. Geanina Cucu-Ciuhan,
Master Psihologie clinică:
Lucrari (articole) in reviste
interpretative, modalități de
Conf.univ.dr. Manuela Ciucurel,
Alecu Violeta, Badea Ana- ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
intervenție clinică, resurse și
Conf.univ. dr. Victor Badea,
MariaBica Ruxandra, Ciobanu conferinte stiintifice
vulnerabilități, prevenție și terapie, Conf.univ.dr. Nicoleta Răban-Motounu, Rodica, Ciorciovel Mariainternationale/nationale; Modele
elemente de psihodiagnostic
Conf.univ.dr. Ileana
Magdalena, Constantinescu
fizice/experimentale/functionale,
43 / 59

Vitalia,Lect.univ.dr. Andreea Stan,
Lect.univ.dr. Alexandra Pârvan,
Lect.univ.dr. Alina Vasile, lect.univ.dr.
Andreea Bădulescu, lect.univ.dr. Ioana
Dumitru

Delia-Ioana, Dan
prototipuri, normative, proceduri,
Ioana,Diaconescu Laurametodologii, reglementari si planuri
Maria,Didea Angelicatehnice noi sau perfectionate;
Mariana,Dobre AnaStudii/servicii rezultate
Maria,Dragnea Mariatransferate/comandate catre/de
Daniela,Florescu Biancabeneficiari; Lucrari de disertatie/Teze
Andreea, Ghimigiu Elenade doctorat
Mihaela,Ghiță Denisa, Ion
Cosmin-Marian, Lungan
Cristina-Elena, Mihai ElenaCristina,Negescu AndreeaNarcisa, Pătrașcu AndreeaIsabella, Pisicaru DenisGheorghe, Popescu Tricia,
Simionescu Maria-Magdalena,
Țîntoacă Irina-Elena, Trestianu
Elena-Carmina, Trifan IrinaAlexandra, Tron Luiza-Elena,
Urluescu Elena Voicu AnaMaria, Zărnescu AnamariaRuxandra, Filip Andreea
Cezalina

Conf.univ.dr. Nicoleta Răban-Motounu,
Conf.univ.dr. Ileana Vitalia,
conf.univ.dr. Ciucurel Manuela,
Proiectul privind Învățământul
lect.univ.dr. Claudia Ionescu,
Sănătate_Cercetări
Secundar (Romania Secondary
lect.univ.dr. Stan Andreea, lect.univ.dr.
fundamentale și aplicative în
Education Project – ROSE), Schema Andreea Bădulescu, lect.univ.dr. Ioana
domeniul Psihologie și
de Granturi Necompetitive pentru Dumitru, asist.univ.dr.Văsîi
70 Asistență socială, Abordarea
Universități - 67/SGU/NC/I, Titlul Andra,conf.univ.dr. Duminică Delia,
şi dezvoltarea carierei în
proiectului - Start în cariera ta! –
conf.univ.dr. Nicolescu Carmen,
domeniul Științelor
UPIT, Acronim - START- UPIT,
conf.univ.dr. Georgiana Drăghici,
comunicării
Beneficiar: Universitatea din Pitești lect.univ.dr.Popescu Elena, lect.univ.dr.
Ciucă Simona,lect.univ.dr. Dumitrescu
Ana-Maria, lect.univ.dr. Darie Nadina,
conf.univ.dr. Dobre Răducu
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic
Aspecte metodologice privind
Conf. univ. dr. Ionut BulgaruConf.
relatiile interpersonale si climatul univ. dr. Florin TecauLect. univ. dr.
Bune practici în formarea
psihosocial la nivelul grupului
Georgiana DumitruLect. univ. dr. Ana
studenţilor din perspectiva
educational
Oproescu
71
managementului şi
Conf. univ. dr. Ionut BulgaruLect. univ.
leadershipului clasei de elevi Managementul clasei de elevi.
dr. Georgiana DumitruLect. univ. dr.
Abordari aplicative
Ana Oproescu

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Studii/servicii
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
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Cercetări fundamentale si
72 aplicative în domeniul
Stiintele Educatiei

Stiluri manageriale desirabile ale
cadrelor didactice

Conf. univ. dr. Ionut BulgaruConf.
univ. dr. Florin TecauLect. univ. dr.
Georgiana DumitruLect. univ. dr. Ana
Oproescu

Implicații psihopedagogice ale
utilizării e-learning

Conf. univ. dr. Florin TecauLect. univ.
dr. Ana Oproescu

Conf. univ. dr. Ionut BulgaruConf.
Niveluri de analiza a relatiilor
univ. dr. Florin TecauLect. univ. dr.
educationale la nivelul organizatiei
Georgiana DumitruLect. univ. dr. Ana
scolare
Oproescu
Studii privind fenomenele
psihosociopedagogice la nivelul
organizatiei scolare

Conf. univ. dr. Ionut BulgaruLect. univ.
dr. Georgiana DumitruLect. univ. dr.
Ana Oproescu

Studii privind influenta comunicarii Conf. univ. dr. Ionut BulgaruConf.
manageriale asupra relatiilor
univ. dr. Florin TecauLect. univ. dr.
interpersonale la nivelul organizatiei Georgiana DumitruLect. univ. dr. Ana
scolare
Oproescu

Dezvoltarea competenţelor
73 cadrelor didactice din
învăţământul universitar

Aspecte teoretice si metodologice
ale curriculumului pentru
invatamantul preuniversitar

Conf. univ. dr. Ionut BulgaruConf.
univ. dr. Florin TecauLect. univ. dr.
Georgiana DumitruLect. univ. dr. Ana
Oproescu

Noi tendinte in didactica
invatamantului preuniversitar

Conf. univ. dr. Florin TecauLect. univ.
dr. Georgiana DumitruLect. univ. dr.
Ana Oproescu

Conf. univ. dr. Ionut BulgaruConf.
Identificarea unor nevoi de formare
univ. dr. Florin TecauLect. univ. dr.
continua a personalului didactic din
Modele şi strategii
Georgiana DumitruLect. univ. dr. Ana
invatamantul preuniversitar
alternative şi inovative, în
Oproescu
74
formarea iniţială şi continuă
Conf. univ. dr. Ionut BulgaruConf.
a cadrelor didactice
Strategii didactice inovative pentru univ. dr. Florin TecauLect. univ. dr.
optimizarea invatarii
Georgiana DumitruLect. univ. dr. Ana
Oproescu

internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale
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Tendinte si orientari moderne in
psihologia educatiei

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale

Conf. univ. dr. Ionut BulgaruLect. univ.
dr. Georgiana Dumitru
Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte
Departamentul de Teologie

Metode şi tehnici actuale în
Cadrele didactice titulare ale
prezentarea estetică finală a operelor
Departamentului de Teologie
de artă

Studenţii programului de
master RIPMS

Tehnologii aplicate în procesul de
conservare-restaurare a picturilor
murale

Cadrele didactice titulare ale
Departamentului de Teologie

Studenţii programului de
master RIPMS

Filantropi ortodocși români

Cadrele didactice titulare ale
Departamentului de Teologie

Studenţii programelor de
master din domeniul Teologie
(TSP, TE, AD, MSLMG)

Iisus Hristos, calea, adevărul şi viaţa

Cadrele didactice titulare ale
Departamentului de Teologie

Studenţii programelor de
master din domeniul Teologie
(TSP, TE, AD, MSLMG)

Pastorația părinților și copiilor

Cadrele didactice titulare ale
Departamentului de Teologie

Studenţii programelor de
master din domeniul Teologie
(TSP, TE, AD, MSLMG)

Teologia ortodoxă, ecumenismul şi Cadrele didactice titulare ale
dialogul interconfesional
Departamentului de Teologie

Studenţii programelor de
master din domeniul Teologie
(TSP, TE, AD, MSLMG)

Cadrele didactice titulare ale
Departamentului de Teologie

Studenţii programelor de
master din domeniul Teologie
(TSP, TE, AD, MSLMG)

75 Arte vizuale

76 Teologie

Teologie ortodoxă şi secularizare

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat; Raport
intern de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat; Raport
intern de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat; Raport
intern de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat; Raport
intern de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat; Raport
intern de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat; Raport
intern de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
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77

78

79

80

81

internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat; Raport
intern de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Studenţii programelor de
Cadrele didactice titulare ale
conferinte stiintifice
Teologie şi ştiinţă
master din domeniul Teologie
Departamentului de Teologie
internationale/nationale; Lucrari de
(TSP, TE, AD, MSLMG)
disertatie/Teze de doctorat; Raport
intern de cercetare stiintifica
Departamentul de Limba si Literatura, Istorie si Arte
Creaţii ale unor autori români de
Lucrari (articole) in reviste
Analiza creaţiilor muzicale muzică corală din a doua jumătate a
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Gheorghita Stroe
Masterand Dutu Maria
de autor
secolului al XX-lea ;și începutul sec.
conferinte stiintifice
al XXI-lea
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
Abordarea resurselor folclorice în
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
George Balint, Marian Lupascu
creaţia muzicală cultă
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Compoziţia muzicală
Lucrari (articole) in reviste
Cunoaşterea personalităţii şi
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
aportului unor compozitoir români la George Balint, Marian Lupascu
conferinte stiintifice
gândirea muzicală europeană
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
Abordări interdisciplinare,
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Stroe Gheorghita, Lupascu Marian,
multiculturale, multiconfesionale ale
Sever Stefan
conferinte stiintifice
Dragnea Razvan, Vasile Vasile
muzicii
internationale/nationale; Raport intern
Concepte moderne de
de cercetare stiintifica
educaţie muzicală
Lucrari (articole) in reviste
Valorificarea unor metode didactice Stroe Gheorghita, Lupascu Marian,
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Sever Stefan
moderne în domeniul muzical
Dragnea Razvan, Vasile Vasile
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Corina Georgescu, Lavinia Bănică,
Stancescu Francesca, Popescu conferinte stiintifice
Cultură și civilizație europeană
Liliana Voiculescu, Diana Lefter,
Cornelia
internationale/nationale; Lucrari de
Valentina Stângă, Adriana Apostol
disertatie/Teze de doctorat; Raport
Cultură şi civilizaţie
intern de cercetare stiintifica
românească, francofonă,
Lucrari (articole) in reviste
hispanofonă şi anglo-saxonă
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Stanescu Rebeca, Oprescu
conferinte stiintifice
Etnologie și folclor românesc
Adrian Samarescu
Raluca
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat; Raport
intern de cercetare stiintifica
Afecţiuni, maladii şi epidemii în
Conf. univ. dr. Claudiu-Ion NEAGOE,
Lucrari (articole) in reviste
Demografie istorică
Nicolae Necsoiu, Nitu Ionut
Ţările Române
Asist. univ. dr. Marin TOMA
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
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conferinte stiintifice
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
Aspecte privind structura şi evoluţia
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
numerică a populaţiei din Ţara
Conf. univ. dr. Claudiu-Ion NEAGOE, Nitu Ionut, Buliche Anaconferinte stiintifice
Românească şi Moldova (sec. XVI- Asist. univ. dr. Marin TOMA
Maria,
internationale/nationale; Raport intern
XVIII)
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
Constantin Augustus Barbulescu,
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
82 Didactică
Didactica istoriei azi
Popescu Cornel, Alina Marinescu,
conferinte stiintifice
Claudiu Neagoe, Aurelian Chistol
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Didactica limbii engleze
Amalia Marasescu, Alina Ungureanu Dobre Alina, Luchian Roxana conferinte stiintifice
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Corina Georgescu, Adriana Apostol,
Soare Daniela, Ion Ionut
Didactica limbii franceze
conferinte stiintifice
Liliana Voiculescu
Alexandru
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
Didactica integrată a limbii
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
83 şi literaturii române,
Didactica limbii germane
Mihaela Mitu
Ciontu Ana
conferinte stiintifice
franceze, engleze
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Didactica limbii române
Lavinia Banica, Lavinia Geambei
Badea Cristina, Plesoiu Florina conferinte stiintifice
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Didactica limbii spaniole
Diana Lefter, Corina Georgescu
Fieraru Patricia
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Muzica de spectacol
Vasile Vasile, Ilie Dumitrascu
Masterand Stan Madalina
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Cereri de
84 Estetica muzicală
brevet de inventie
Stiluri și limbaje în creația muzicală
Lucrari (articole) in reviste
Vasile Vasile, Ilie Dumitrascu
Masterand Stan Madalina
din secolul al XX-lea
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
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85

86

87

88

conferinte stiintifice
internationale/nationale; Cereri de
brevet de inventie
Lucrari (articole) in reviste
Cercetarea şi valorificarea scenică
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
ştiinţifică şi creatoare a folclorului
Masterand Lozovenu
Marian Lupascu, Razvan Dragnea,
conferinte stiintifice
muzical zonal, naţional şi punerea
Veronica, masterand Pitigoi
Elena Apostol, Gheorghita Stroe
internationale/nationale; Studii/servicii
lui în valoare în contextul cultural
Mihaela
rezultate transferate/comandate
sud-est european
catre/de beneficiari
Lucrari (articole) in reviste
Evoluţia muzicii tradiţionale
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Masterand Lozovenu
argeşene, muscelene, munteneşti în Marian Lupascu, Razvan Dragnea,
conferinte stiintifice
Etnomuzicologie
Veronica, masterand Pitigoi
contextul culturii muzicale naţionale Elena Apostol, Gheorghita Stroe
internationale/nationale; Studii/servicii
Mihaela
şi europene
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Investigarea unor limbaje muzicale
Masterand Lozovenu
Marian Lupascu, Razvan Dragnea,
conferinte stiintifice
folclorice în relaţie cu cele ale
Veronica, masterand Pitigoi
Elena Apostol, Gheorghita Stroe
internationale/nationale; Studii/servicii
muzicii de factură cultă
Mihaela
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari
Lucrari (articole) in reviste
Adrian Sămărescu, Corina Georgescu,
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Lavinia Bănică, Liliana Voiculescu,
Spânu Alexandra, Oneață
conferinte stiintifice
Imagologie si mentalităţi
Mentalităţi europene
Diana Lefter, Valentina Stingă, Adriana Carmen
internationale/nationale; Lucrari de
Apostol
disertatie/Teze de doctorat; Raport
intern de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Curteni şi slujitori din Ţara
Conf. univ. dr. Claudiu-Ion NEAGOE,
Hristescu Daniel, Gherghe Dan conferinte stiintifice
Românească şi Moldova
Asist. univ. dr. Marin TOMA
internationale/nationale; Raport intern
Instituţii şi structuri militare
de cercetare stiintifica
în ţările române (sec. XVLucrari (articole) in reviste
XVIII)
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Mercenari în oştile româneşti
Conf. univ. dr. Claudiu-Ion NEAGOE,
Udrescu Ovidiu, Pitigoi Ioan conferinte stiintifice
medievale şi premoderne
Asist. univ. dr. Marin TOMA
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Abordarea creațiilor corale de
Gheorghita Stroe, Ionescu Alin,
conferinte stiintifice
Vera Padurean
inspirație folclorică
Lupascu Marian
internationale/nationale; Studii/servicii
Interpretare dirijorală
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari
Aspecte ale interpretării dirijorale în Gheorghita Stroe, Ionescu Alin,
Lucrari (articole) in reviste
Vera Padurean
muzica de cult 2.3.3.Interpreterea Lupascu Marian
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
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creațiilor corale ale unor
compozitori români din secolul al
XX-lea

89 Interpretare instrumentală

Moduri interpretative în abordarea
creației muzicale instrumentale
camerale, simfonice, vocalinstrumentale/-simfonice și de
spectacol muzical
Abordări moderne ale interpretării
vocal-simfonice

conferinte stiintifice
internationale/nationale; Studii/servicii
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari
Razvan Dragnea, Olivia Iancu, Ionescu
Masterand Cicu Cosmin
Alin, Oprea Codruta

Camelia Clavac, Ionescu Alin

90 Interpretare vocală
Liedul românesc din secolul al XXCamelia Clavac, Ionescu Alin
lea

Creația româneasca în genurile
spectacolului liric

Diamandi Saviana, Gheorghita Stroe,
Oprea Codruta

Creaţia vocal-simfonică românească

Saviana Diamandi, Gheorghita Stroe,
Oprea Codruta

Istoria Casei Regale a României
(sec. XIX-XX)

Conf. univ. dr. Aurelian-Cristian
CHISTOL, Lect. univ. dr. Cornel
POPESCU, Lect. univ. dr. Alina
MARINESCU

91 Istoria muzicii

Istoria politico-diplomatică
92 şi militară a României
interbelice

Istoria României şi a sud93 estului Europei în secolele
XIX-XX

Conf. univ. dr. Aurelian-Cristian
CHISTOL, Lect. univ. dr. Cornel
România în epoca lui Carol al II-lea
POPESCU, Lect. univ. dr. Alina
MARINESCU
Dezvoltarea economică a statelor
balcanice în anii Războiului Rece

Lect. univ. dr. George Daniel
UNGUREANU, Prof. univ. dr. Petre
OTU

Studii/servicii rezultate
transferate/comandate catre/de
beneficiari; Raport intern de cercetare
stiintifica

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
Masterand Leonard Ciobanu
internationale/nationale; Studii/servicii
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
Masterand Leonard Ciobanu
internationale/nationale; Studii/servicii
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Stefania Radulescu
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Stefania Radulescu
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Gorobei Nicolai
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
Nicolae Necsoiu, Nitu Ionut, ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Buliche Ana-Maria, Gorobica conferinte stiintifice
Nicolai
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
Gorobica Nicolai
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
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Epoca războaielor balcanice
reflectate în documente militare
româneşti

Conf. univ. dr. Claudiu-Ion NEAGOE,
Asist. univ. dr. Marin TOMA

Imaginea Bulgariei interbelice în
documente militare româneşti

Conf. univ. dr. Claudiu-Ion NEAGOE,
Asist. univ. dr. Marin TOMA

Eveneminte excepţionale în
Moldova şi Ţara Românească în sec.
Conf. univ. dr. Claudiu-Ion NEAGOE
XVI-XVIII; Istoria dizabilităţilor în
Ţările Române în Evul Mediu
Istorie culturală medievală şi
94 premodernă (sec. XVIModalităţi de investigare a istoriei
XVIII)

Conf. univ. dr. Claudiu-Ion NEAGOE

Modele culturale şi realităţi
cotidiene în Ţara Românească de la
Conf. univ. dr. Claudiu-Ion NEAGOE
Constantin Mavrocordat la unirea
din 1859

Regalitatea dacică

95

Istorie şi civilizaţie getodacică

Conf. univ. dr. Constantin Augustus
BĂRBULESCU, Conf. univ. dr. Sorin
COCIŞ, Conf. univ. dr. Corneliu
BELDIMAN

Conf. univ. dr. Constantin Augustus
BĂRBULESCU, Conf. univ. dr. Sorin
Religia şi spiritualitatea la geto-daci
COCIŞ, Conf. univ. dr. Corneliu
BELDIMAN

Rit şi ritual funerar la geto-daci

Conf. univ. dr. Constantin Augustus
BĂRBULESCU, Conf. univ. dr. Sorin
COCIŞ, Conf. univ. dr. Corneliu
BELDIMAN

internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Nitu Ionut, Buliche Ana-Maria conferinte stiintifice
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Hristescu Daniel, Gherghe Dan conferinte stiintifice
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
Nicolae Necsoiu, Nitu Ionut, ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Buliche Ana-Maria, Gorobica conferinte stiintifice
Nicolai
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
Nicolae Necsoiu, Nitu Ionut, ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Buliche Ana-Maria, Gorobica conferinte stiintifice
Nicolai
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
Nicolae Necsoiu, Nitu Ionut, ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Buliche Ana-Maria, Gorobica conferinte stiintifice
Nicolai
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
Udrescu Ovidiu, Pitigoi Ioan,
internationale/nationale; Studii/servicii
Hristescu Daniel, Gherghe Dan
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari; Raport intern de
cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
Udrescu Ovidiu, Pitigoi Ioan,
internationale/nationale; Studii/servicii
Hristescu Daniel, Gherghe Dan
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari; Raport intern de
cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
Udrescu Ovidiu, Pitigoi Ioan, ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Hristescu Daniel, Gherghe Dan conferinte stiintifice
internationale/nationale; Studii/servicii
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rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari; Raport intern de
cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
Adina Dumitru, Liliana Soare, Adrian Oprescu Raluca, Ciobanu
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Gramatică, Lexicologie
Lingvistică teoretică şi
Sămărescu,
Nicoleta
conferinte stiintifice
aplicată (română, franceză,
internationale/nationale
96
spaniolă, engleză, germană,
Lucrari (articole) in reviste
contrastivă)
Adina Dumitru, Liliana Soare, Adrian
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Istoria limbii române
Micu Alondra, Cârstea Denisa
Sămărescu,
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Elita liberala romaneasca in perioada Lect.univ.dr.Alina-Gabriela
Gorobica Nicolai
conferinte stiintifice
,,belle epoque’’
MARINESCU
internationale/nationale; Raport intern
Personalitati liberale si
de cercetare stiintifica
97
contacte europene
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Liberalii si francmasoneria- o
Lect.univ.dr.Alina-Gabriela
Gorobica Nicolai
conferinte stiintifice
realitate istorica
MARINESCU
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
Francofonia – o construcție a
Corina Georgescu, Diana Lefter,
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Doandă Denisa
identităților
Adriana Apostol, Voiculescu Liliana
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Plurilingvism şi
Lucrari (articole) in reviste
98
multilingvism
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Corina Georgescu, Amalia Mărășescu,
Multilingvismul și traducerea în
Doandă Denisa, Onete
conferinte stiintifice
Constantin Manea, Alina Ungureanu,
instituțiile europene
Mădălin,Deftu Nicoleta
internationale/nationale; Lucrari de
Cristina Miron, Adriana Apostol
disertatie/Teze de doctorat; Raport
intern de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
Liliana Soare, Adrian Sămărescu,
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Corina Georgescu, Amalia Mărășescu,
Dinu Adriana, Negulescu
conferinte stiintifice
99 Pragmatică
Pragmalingvistică
Constantin Manea, Alina Ungureanu,
Liliana
internationale/nationale; Lucrari de
Cristina Miron, Adriana Apostol, Adina
disertatie/Teze de doctorat; Raport
Dumitru
intern de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Conf. univ. dr. Constantin Augustus
conferinte stiintifice
Cercetări istorice şi arheologice ale BĂRBULESCU, Conf. univ. dr. Sorin Udrescu Ovidiu, Pitigoi Ioan,
100 Preistoria spaţiului românesc
internationale/nationale; Studii/servicii
spaţiului de nord al Munteniei
COCIŞ, Conf. univ. dr. Corneliu
Hristescu Daniel, Gherghe Dan
rezultate transferate/comandate
BELDIMAN
catre/de beneficiari; Raport intern de
cercetare stiintifica
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Relaţiile dintre lumea dacică
101
Importuri romane în lumea dacică
şi civilizaţia greco romană

Operaţiuni şi conflicte militare în
timpul Primului Război Mondial
102

Conf. univ. dr. Constantin Augustus
BĂRBULESCU, Conf. univ. dr. Sorin
COCIŞ, Conf. univ. dr. Corneliu
BELDIMAN

Lect. univ. dr. Cornel POPESCU, Prof.
univ. dr. Petre OTU

România in contextul
Marelui Război (1914-1918)
Participarea argeşenilor la marile
Lect. univ. dr. Cornel POPESCU, Prof.
bătălii ale Primului Război Mondial univ. dr. Petre OTU

103

Sistemul de securitate al
României

Alianţe regionale ale României
Lect. univ. dr. Cornel POPESCU, Prof.
privind apărarea frontierelor de stat univ. dr. Petre OTU

Dregători mari şi mici din Ţara
Românească (sec. XVI-XVIII)

Structuri politice şi
104 instituţionale în ţările
române (sec. XVI-XVIII)

Conf. univ. dr. Claudiu-Ion NEAGOE,
Asist. univ. dr. Marin TOMA

Dregători şi negustori greci mai
puţin cunoscuţi din Ţara
Conf. univ. dr. Claudiu-Ion NEAGOE,
Românească şi Moldova (sec. XVI- Asist. univ. dr. Marin TOMA
XVII)
Slujitori ai Curţilor Domneşti din
Conf. univ. dr. Claudiu-Ion NEAGOE,
Ţara Românească şi Moldova (sec.
Asist. univ. dr. Marin TOMA
XVI-XVIII)

Studii literare româneşti,
105 francofone, hispanofone,
anglo-saxone

Literatură engleză

Valentina Stângă, Amalia Mărășescu,
Cristina Arsene-Onu, Cristina Miron

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
Udrescu Ovidiu, Pitigoi Ioan,
internationale/nationale; Studii/servicii
Hristescu Daniel, Gherghe Dan
rezultate transferate/comandate
catre/de beneficiari; Raport intern de
cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Pitigoi Ioan
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Pitigoi Ioan
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Pitigoi Ioan
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
Nicolae Necsoiu, Nitu Ionut, ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Buliche Ana-Maria, Gorobica conferinte stiintifice
Nicolai
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Nitu Ionut, Buliche Anaconferinte stiintifice
Maria, Gorobica Nicolai
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Nitu Ionut, Buliche Ana-Maria conferinte stiintifice
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Marin Camelia, Pătraşcu
conferinte stiintifice
Anduţa, Duminica Alice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat; Raport
intern de cercetare stiintifica
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Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Diana Lefter, Adriana Apostol, Mihaela
conferinte stiintifice
Literatură franceză
Mitu, Liliana Voiculescu, Corina
Bucur Alis, Nicolae Ioana
internationale/nationale; Lucrari de
Georgescu
disertatie/Teze de doctorat; Raport
intern de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Literatură germană
Mihaela Mitu,
Neagoe Monica
conferinte stiintifice
internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Diana Lefter, Liliana Voiculescu,
Literatură hispanoamericană
Barbu Constantin
conferinte stiintifice
Corina Georgescu
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Lavinia Bănică, Lavinia Geambei,
Biţu Loredana, Bădiloiu Irina
Literatură română
conferinte stiintifice
Adrian Samarescu
Gabriela
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Diana Lefter, Corina Georgescu,
Literatură spaniolă
Pătru (Golumbeanu) Arabella conferinte stiintifice
Liliana Voiculescu
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Corina Georgescu, Amalia Mărășescu,
Lucrari (articole) in reviste
Constantin Manea, Alina Ungureanu,
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Doandă Denisa, Onete
106 Traductologie
Teoria și practica traducerii
Cristina Miron, Adriana Apostol, Diana
conferinte stiintifice
Mădălin,Deftu Nicoleta
Lefter, Valentina Stinga, Liliana
internationale/nationale; Raport intern
Voiculescu
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
Lect.univ.dr. Alina-Gabriela
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Evolutia partidelor politice in
MARINESCU, Lect. univ. dr. George Udrescu Ovidiu
conferinte stiintifice
perioada ,,belle epoque’’
Daniel UNGUREANU
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
Viata politica romaneasca la
Lect. univ. dr. George Daniel
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
107 sfarsitul secolului al xix-lea Guvernarea liberala si liberalismul UNGUREANU, Lect.univ.dr.AlinaUdrescu Ovidiu
conferinte stiintifice
si inceputul secolului XX
Gabriela MARINESCU
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Politica externa si Partidul National Lect.univ.dr.Alina-Gabriela
Nicolae Necsoiu
conferinte stiintifice
Liberal
MARINESCU
internationale/nationale; Raport intern
de cercetare stiintifica
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Departamentul de Limbi Straine Aplicate

108

Cultura si civilizatie
anglofona, francofona

109 Didactica limbilor straine

110 Limbaje de specialitate

111

Lingvistica teoretica si
aplicata

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Cultura, civilizaţie şi mentalitǎţi
conferinte stiintifice
contemporane
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat; Raport
intern de cercetare stiintifica
Conf.univ.dr. Bianca DabuLect.univ.dr.
Lucrari (articole) in reviste
Angela IconaruLect.univ.dr. Cristina
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
IlincaLect.univ.dr. Andreea
Gheorghe Alexandra, LSTAC conferinte stiintifice
Didactica generalǎ a limbilor strǎine
MoiseLect.univ.dr. Nicoleta
IAntonescu Mihaela, LMA III internationale/nationale; Lucrari de
MincǎLect.univ.dr. Mirela
disertatie/Teze de doctorat; Raport
CosteleanuAsist.univ.dr. Sorin Enea
intern de cercetare stiintifica
Conf. univ. dr. Bianca
Lucrari (articole) in reviste
DabuConf.univ.dr. Raluca
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
NiţuLect.univ.dr. Ana-Maria
Didactica limbilor strǎine pentru
Cozmâncǎ Roberta, LSTAC conferinte stiintifice
IonescuLect.univ.dr. Nicoleta
obiective specifice
IINegrilǎ Rebeca, LMA III
internationale/nationale; Lucrari de
MincǎLect.univ.dr. Mirela
disertatie/Teze de doctorat; Raport
IvanLect.univ.dr. Carmen
intern de cercetare stiintifica
BîzuLect.univ.dr. Silvia Boncescu
Conf.univ.dr. Bianca
DabuConf.univ.dr. Cristina
UngureanuConf.univ.dr. Ana-Marina
TomescuConf.univ.dr. Adina
Limba englezǎ/limba francezǎ/limba
Lucrari (articole) in reviste
MatroziConf.univ.dr. Raluca
germanǎ de specialitate: limbaj
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
NiţuConf.univ.dr. Cristina
Andrei Bianca, LSTAC
juridico-administrativ, limbaj
conferinte stiintifice
IlincaLect.univ.dr. Nicoleta
IPredescu Maria, LMA III
economic, limbaj tehnico-ştiintific,
internationale/nationale; Raport intern
MincǎLect.univ.dr. Mirela
limbaj literar
de cercetare stiintifica
CosteleanuLect.univ.dr. Mirela
IvanLect.univ.dr. Carmen
BîzuLect.univ.dr. Angela
IconaruLect.univ.dr. Andreea Moise
Conf.univ.dr. Ana-Marina
TomescuConf.univ.dr. Irina
Lucrari (articole) in reviste
AldeaConf.univ.dr. Cristina
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
Terminologie şi amenajare
IlincaLect.univ.dr. Laura
Militaru Anda, LSTAC
conferinte stiintifice
lingvisticǎ
IonicǎLect.univ.dr. Carmen
IIGherghina Ana, LMA III
internationale/nationale; Lucrari de
BîzuLect.univ.dr. Gisela
disertatie/Teze de doctorat; Raport
CumpenaşuLect.univ.dr. Andreea
intern de cercetare stiintifica
Moise
Conf.univ.dr. Laura CîţuConf.univ.dr.
Lucrari (articole) in reviste
Abordǎri de epistemologie a
Cristina Ungureanu Conf.univ.dr.
Burcea Irina, LSTAC
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
lingvisticii
Florinela SerbanicǎLect.univ.dr. Ioana IILupescu Andreea, LMA III conferinte stiintifice
CosmaLect.univ.dr. Silvia
internationale/nationale; Lucrari de
Conf.univ.dr. Cristina UngureanuConf.
univ. dr. Raluca NiţuConf.univ.dr. Irina Ionescu Cǎtǎlin, LSTAC
AldeaLect.univ.dr. Ioana
IUngureanu Mǎdǎlina, LMA
CosmaLect.univ.dr. Ana-Maria
III
IonescuLect.univ.dr. Silvia Boncescu
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BoncescuLect.univ.dr. Nicoleta
MincǎAsist.univ.dr. Sorin Enea
Conf.univ.dr. Laura CîţuConf.univ.dr.
Florinela SerbanicǎLect.univ.dr. Silvia
Nedea Georgiana, LSTAC
Descrierea mecanismelor discursului BoncescuLect.univ.dr. Laura
IIŞtirbu Gabriela, LSTAC I
IonicǎConf.univ.dr. Cristina
IlincaLect.univ.dr.Ana-Maria Ionescu

Gramatica imanentǎ a limbilor,
modele şi descrieri

Conf.univ.dr. Florinela
SerbanicǎConf.univ.dr. Bianca
DabuConf.univ.dr. Ana-Marina
Badea Irina, LSTAC IIŢecu
TomescuConf.univ.dr. Adina
Oana, LSTAC I
MatroziLect.univ.dr. Angela
IconaruLect.univ.dr. Ana-Maria
IonescuLect.univ.dr. Mirela Costeleanu

Lingvistica juridicǎ

Conf.univ.dr. Laura CîţuConf.univ.dr.
Florinela SerbanicǎConf.univ.dr. Adina Ţecu Oana, LSTAC ILupescu
MatroziLect.univ.dr. Nicoleta
Andreea, LMA III
MincǎLect.univ.dr. Maciu Andreea

Teoria şi practica traducerii

112 Traductologie

Teorii şi practici contemporane în
traducerea generalǎ şi specializatǎ

Traducere asistatǎ de calculator

disertatie/Teze de doctorat; Raport
intern de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat; Raport
intern de cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat; Raport
intern de cercetare stiintifica

Lucrari (articole) in reviste
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de
disertatie/Teze de doctorat; Raport
intern de cercetare stiintifica
Conf.univ.dr. Laura CîţuConf.univ.dr.
Lucrari (articole) in reviste
Bianca DabuConf.univ.dr. Adina
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
MatroziConf.univ.dr. Irina
Tudor Vlad, LSTAC IISuditu conferinte stiintifice
AldeaLect.univ.dr. Ilinca
Loredana, LMA III
internationale/nationale; Lucrari de
CristinaLect.univ.dr. Mirela
disertatie/Teze de doctorat; Raport
IvanLect.univ.dr. Gisela Cumpenasu
intern de cercetare stiintifica
Conf.univ.dr. Laura CîţuConf.univ.dr.
Lucrari (articole) in reviste
Bianca DabuConf.univ.dr. Adina
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
MatroziConf.univ.dr. Irina
Suditu Loredana, LSTAC
conferinte stiintifice
AldeaConf.univ.dr. Ilinca
IArsene Florina, LMA III
internationale/nationale; Lucrari de
CristinaLect.univ.dr. Mirela
disertatie/Teze de doctorat; Raport
IvanLect.univ.dr. Gisela Cumpenasu
intern de cercetare stiintifica
Conf.univ.dr. Cristina
Lucrari (articole) in reviste
UngureanuConf.univ.dr. Raluca
ISI/BDI/neindexate sau sustinute la
NiţuConf.univ.dr. Cristina
Popa Roxana, LSTAC IComan conferinte stiintifice
IlincaLect.univ.dr. Ana-Maria
Alexandra, LMA III
internationale/nationale; Lucrari de
IonescuLect.univ.dr. Mirela
disertatie/Teze de doctorat; Raport
IvanLect.univ.dr. Carmen Bîzu
intern de cercetare stiintifica

* temă de cercetare științifică de interes pentru mediul socio-economic
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Structura Planului intern de cercetare-dezvoltare şi inovare (PICDI) - CRC&D Auto
pentru anul 2020
Nr.
crt.

Direcţia de cercetare
(D.C.)

Tema de cercetare
(T.C.)*

Colectiv de cadre didactice

Colectiv de studenți

Cercetări privind analiza Conf. dr. ing. A. RizeaȘ.l. dr. ing.
Studenti IEIStudenti
şi îmbunătăţirea calităţii N. BeluȘ.l. ing. dr. ec A.M.
IMFPStudenti ML
proceselor de producţie Balteanu
1

2

3

Asigurarea calităţii
Conducerea inteligentă a
proceselor şi produselor
proceselor de fabricație și
industriale
inspecție destinate
reperelor utilizate în
industria auto şi de
aeronautică
Cercetări privind
ameliorarea proiectării
unor echipamente de
Concepția și dezvoltarea
fabricație, utilizând
produselor
metode de analiză
ergonomică și Rețele
Neuronale Artificiale

Lucrari (articole) in reviste ISI/BDI/neindexate sau
sustinute la conferinte stiintifice
internationale/nationale; Raport intern de cercetare
stiintifica

Conf. dr. ing. D. C. AnghelȘ.l. dr.
ing.ec. N. RachieruS.l. dr. ing. G.
Studentii TCM/IEI
SicoeȘ.l. dr. ing. M. BâldeaȘ.l. dr.
C. PopaS.l. ing. dr. ec.

Lucrari (articole) in reviste ISI/BDI/neindexate sau
sustinute la conferinte stiintifice internationale/nationale

Conf. dr. ing. D. C. AnghelS.l. ing.
Analiza factorului uman
dr. ec. A. Balteanu Ș.l. dr. ing. N. Studenti IEIStudenti ML
în sistemele de producţie
BeluȘ.l. dr. ing. M. Bâldea
Conceperea, organizarea
Prof. dr. ing. E. NituȘ.l. dr. ing. A.
şi gestiunea sistemelor de
Managementul producţiei
GavriluțăȘ.l. dr.ing. dr.ec. C.A.
Studenti IEIStudenti ML
producţie şi a lanţului
și proiectelor industriale
Tofan
logistic

Modelare, simulare,
ameliorare procese de
producție și logistice

Lucrari (articole) in reviste ISI/BDI/neindexate sau
sustinute la conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de disertatie/Teze de
doctorat

Prof. dr. ing. E. NituConf. dr. ing.
M. IordacheConf. dr. ing. Rizea
ACS drd Pascu I. G.ACS drd
AlinȘ.l. dr. ing. N. BeluŞ.l.dr. ing. Neacșu G. C. Studenti IEI
Gavriluţă A.

Managementul proiectelor Ș.l. dr. ing. N. Belu Ș.l. dr. ing.ec.
Studenti IEIStudenti ML
logistice şi de producţie N. Rachieru

4

Rezultate estimate

Aplicarea metodelor şi
Prof. dr. ing. E. NituȘ.l. dr. ing. A.
tehnicilor moderne de
GavriluțăȘ.l. dr. ing. N. BeluS.l.
ameliorare a proceselor de ing. dr. ec. A. BalteanuȘ.l. dr.ing.
producţie
dr.ec. C.A. Tofan
Îmbunătăţirea fluxurilor
de producție din
industriile de automobile Prof. dr. ing. E. NituConf. dr. ing.
şi aerospațială prin
A. RizeaȘ.l. dr. ing. A. Gavriluță
integrarea metodelor şi Ș.l. dr. ing. N. Belu
tehnicilor moderne de
managementul producției

Studenti IEIStudenti ML

Lucrari (articole) in reviste ISI/BDI/neindexate sau
sustinute la conferinte stiintifice internationale/nationale
Lucrari (articole) in reviste ISI/BDI/neindexate sau
sustinute la conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de disertatie/Teze de
doctorat
Lucrari (articole) in reviste ISI/BDI/neindexate sau
sustinute la conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de disertatie/Teze de
doctorat
Lucrari (articole) in reviste ISI/BDI/neindexate sau
sustinute la conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de disertatie/Teze de
doctorat

Lucrari (articole) in reviste ISI/BDI/neindexate sau
Drd: Gavriluţă AlinACS drd.
sustinute la conferinte stiintifice
Pascu I. G.ACS drd. Neacșu
internationale/nationale; Raport intern de cercetare
G. C. Studenţi IEI
stiintifica
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Nr.
crt.

5

6

7

Direcţia de cercetare
(D.C.)

Tema de cercetare
(T.C.)*
Modelarea şi simularea
fluxurilor logistice şi de
producţie

Colectiv de cadre didactice

Colectiv de studenți

Prof. dr. ing. E. NituȘ.l. dr. ing. A. Drd. Gavriluţă A.ACS drd.
GavriluțăȘ.l. dr.ing. dr.ec. C.A.
Pascu I. G ACS drd. Neacșu
Tofan
G. CStudenti ML
Prof.dr.chim. Gabriela PlaiasuŞ.l
Materiale avansate
dr.fiz.Ducu CatalinȘ.l.dr.chim.
Studenţi master STM
Dicu MariaConf. dr. ing. J. Grigore
Știința și tehnologia
materialelor avansate
Prof.dr.chim. Gabriela PlaiasuŞ.l
Tehnologii de obținere a
dr.fiz.Ducu CatalinȘ.l.dr.chim.
Studenţi master STM
materialelor avansate
Dicu Maria
Cercetări privind
implementarea
Prof. dr. ing. E. NituProf. dr. ing.
Inteligenței Artificiale în
N.D StanescuConf. dr. ing. A.
proiectarea
Drd. Beşliu Luiza Studenti
RizeaConf. dr. ing M.
componentelor de
TCM/IEIStudenti IMFP
IordacheConf. dr. ing. D. Anghel
automobile, în vederea
S.l dr. ing. G. Sicoe
fabricației prin 3D
Printing
Conf. dr. ing. M. Iordacheconf dr.
Concepția și dezvoltarea ing. D.-C. Anghel S.l. dr. ing. G.
Studenti TCM/IEI
echipamentelor de
SicoeȘ.l. dr. ing.ec. N. RachieruȘ.l.
Studenti IMFP
fabricație
dr. C. PopaȘ.l. dr. M. BâldeaȘ.l. dr.
Tehnologii avansate /
Al. Babă
inovatoare în fabricarea
Optimizarea proceselor şi Prof. dr. ing. E. Nitu, Prof. dr. ing.
produselor
ACS Malea C
tehnologiilor de
N.D Stănescu Conf. dr. ing. A.
Drd. Damian Florin
prelucrare (prin aşchiere, Rizea, Conf. dr. ing. M. Iordache,
Studenti TCM/IEI
deformare plastică,
Ș.l. dr. ing.ec. N. RachieruS.l. dr.
Studenti IMFP
injecţie, eroziune)
ing. G. Sicoe
Prelucrarea prin
deformare incrementală a Conf. dr. ing. M. Iordache, Prof. dr.
Studenti IMFP
pieselor din industria
ing. E. NituŞ.l.dr. ing. Gavriluţă A.
automotive

Ingineria automobilului

Procese de sudare prin
frecare cu element activ
rotitor (FSW)

Prof. dr. ing. E. NituConf. dr. ing.
Drd. Crăcănel Mihai
M. IordacheConf. dr. ing. J.
Studenti IMFP
Grigore

Automobile electrice

Prof.univ.dr. Silviu Ionita

Prof.habil.dr.ing. Adrian
ClenciConf.dr.ing. Rodica
Motoare cu ardere interna,
NiculescuCS III dr.ing. Victor
combustibili si lubrifianti
Iorga SimanIng. I A S Mihaela
Nastase

Rezultate estimate
Lucrari (articole) in reviste ISI/BDI/neindexate sau
sustinute la conferinte stiintifice internationale/nationale
Lucrari de disertatie/Teze de doctorat

Lucrari de disertatie/Teze de doctorat

Lucrari (articole) in reviste ISI/BDI/neindexate sau
sustinute la conferinte stiintifice
internationale/nationale; Raport intern de cercetare
stiintifica

Lucrari (articole) in reviste ISI/BDI/neindexate sau
sustinute la conferinte stiintifice internationale/nationale

Lucrari (articole) in reviste ISI/BDI/neindexate sau
sustinute la conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de disertatie/Teze de
doctorat
Lucrari de disertatie/Teze de doctorat; Raport intern de
cercetare stiintifica
Lucrari (articole) in reviste ISI/BDI/neindexate sau
sustinute la conferinte stiintifice
internationale/nationale; Lucrari de disertatie/Teze de
doctorat; Raport intern de cercetare stiintifica
Modele fizice/experimentale/functionale, prototipuri,
normative, proceduri, metodologii, reglementari si
planuri tehnice noi sau perfectionate

Mihai Niculae - drd.Alex
Modele fizice/experimentale/functionale, prototipuri,
Draghici - drd.Robert Popa - normative, proceduri, metodologii, reglementari si
Master IAMD
planuri tehnice noi sau perfectionate
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Nr.
crt.

Direcţia de cercetare
(D.C.)

Tema de cercetare
(T.C.)*
Structuri pentru
automobile

Colectiv de studenți

Rezultate estimate

Modele fizice/experimentale/functionale, prototipuri,
normative, proceduri, metodologii, reglementari si
planuri tehnice noi sau perfectionate
Ghinea Nicoleta - Master
Lucrari (articole) in reviste ISI/BDI/neindexate sau
Prof.habil.dr. Gabriela
STMCostache Andreea Maria sustinute la conferinte stiintifice
PlaiasuConf.univ.dr. Catalin
- Master STMCostache
internationale/nationale; Modele
DucuS.L.dr. Magdalena DicuCS III
Andreea Catalina - Master
fizice/experimentale/functionale, prototipuri, normative,
dr. Sorin MogaCS III dr. Denis
STMMagda Modan - drd.Ion proceduri, metodologii, reglementari si planuri tehnice
Negrea
Patrascu - drd.
noi sau perfectionate
Conf.univ.dr. Catalin
DucuConf.univ.dr. Cristina
Georgiana Carstea Modele fizice/experimentale/functionale, prototipuri,
SoareConf.univ.dr. Carmen
drd.Denisa Vilcoci - drd.Paul
normative, proceduri, metodologii, reglementari si
TopalaLect.univ.dr. Lavinia
Dicu - drd.Vlad Valu planuri tehnice noi sau perfectionate
TatarLect.uni.dr. Loredana
drd.Alin Din - Master
VajanLect.univ.dr. Anca Sutan
Prof.habil.dr.ing. Stefan
Negrea Raluca - drd.
TabacuConf.univ.dr. Catalin Ducu

Materiale avansate si
tehnologii de obtinere
8

Colectiv de cadre didactice

Materiale avansate si
tehnologii de obtinere
Materiale si tehnologii
pentru sanatate

* temă de cercetare științifică de interes pentru mediul socio-economic
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Universitatea din Piteşti
Anexa 5
Manifestări ştiinţifice organizate de structuri academice din UPIT
în anul 2020
Nr.
crt.

Denumirea manifestării

Tipul manifestării

Perioada
desfăşurării

Locul desfăşurării

Domeniul ştiinţific al
manifestării

1

Current Trends in Natural Sciences

Conferinţă

07.05.202009.05.2020

UPIT, FSEFI, Hotel
Ramada, Piteşti

Ştiinte ale Naturii

2

Simpozionul Chimie și Dezvoltare

Seminar

29.05.202029.05.2020

FSEFI, DSN

CHIMIE

09.05.202009.05.2020

FSEFI, DMI

MATEMATICĂ

15.05.202015.05.2020

FSEFI, DMI

Informatică

3

4

Simpozionul județean de Matematică
,,Marinescu-Ghemeci Octavian”, Ediția Seminar
I
WAC&WS Web Applications Contest
and Workshop for Students (WAC-WS Workshop
2020)

5

Doctoral Workshop in Computer
Science

Conferinţă

22.05.202022.05.2020

FSEFI, DMI

INFORMATICĂ

6

Doctoral Workshop in Mathematics

Conferinţă

22.05.202022.05.2020

FSEFI, DMI

MATEMATICA

7

Ziua Porților Deschise la DMI UPIT

Workshop

02.11.202002.11.2020

FSEFI, DMI

MATEMATICĂ,
INFORMATICA

8

Programming Day for High School
(PDHS 2020)

Workshop

16.05.202016.05.2020

FSEFI, DMI

INFORMATICA

18.12.202018.12.2020

FSEFI, DMI

INFORMATCA

12.11.202014.11.2020

FSEFI, DEFS

Știința Sportului și
Educației Fizice

9

10

The 4th Workshop of the Scientific
Research Center Computational
Workshop
Models and Programming
Methodologies WSRC-CMPM 2020
Conferință științifică internaționalăPhysical Education Sport and Health- Conferinţă
ediția 12 a

11

Workshop

Workshop

12.11.202012.11.2020

FSEFI, DEFS

12

Workshop Logistics Hub Junior

Workshop

02.03.202031.03.2020

Universitatea din
Pitesti

Structura academică
din UPIT implicată
Facultatea de Științe,
Educație Fizică și
Informatică
Departamentul de
Stiinte ale Naturii
Departamentul de
Matematica
Informatica
Departamentul de
Matematica
Informatica
Departamentul de
Matematica
Informatica
Departamentul de
Matematica
Informatica
Departamentul de
Matematica
Informatica
Departamentul de
Matematica
Informatica
Departamentul de
Matematica
Informatica

Calitatea
Organizator
Organizator
Co-organizator

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator

Departamentul
Educatie Fizica si
Organizator
Sport
Departamentul
Ştinţa Sportului şi Educaţiei
Educatie Fizica si
Organizator
Fizice
Sport
Facultatea de Mecanică
logistica
Organizator
şi Tehnologie
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Nr.
crt.

Denumirea manifestării

Tipul manifestării

Perioada
desfăşurării

Locul desfăşurării

Domeniul ştiinţific al Structura academică
Calitatea
manifestării
din UPIT implicată
Inginerie Economică,
Facultatea de Mecanică
Ingineria Autovehiculelor
Organizator
şi Tehnologie
şi Transporturilor, Logistică
Ingineria Autovehiculelor,
Facultatea de Mecanică
Inginerie Mecanică şi
Organizator
şi Tehnologie
Ingineria Materialelor
Energetică, Ingineria
Autovehiculelor, Inginerie Facultatea de Mecanică
Organizator
Mecanică şi Ingineria
şi Tehnologie
Materialelor
Departamentul de
Ingineria Autovehiculelor Autovehicule si
Organizator
Transporturi
Facultatea de
Electronică, Calculatoare și Electronică,
Organizator
Inteligență artificială
Comunicaţii şi
Calculatoare

13

„TRANSPORT și MOBILITATE în
județul Argeș

Workshop

02.03.202031.03.2020

CCIA

14

“Structuri cu pereţi subţiri utilizate ca
dispositive de Securitate pentru
Workshop
automobile”

01.06.202030.06.2020

CCIA

15

COFRET2020, Colloque Francophone
en Energie, Environnement, Economie Conferinţă
et Thermodynamique

01.06.202030.06.2020

Universitatea din
Pitesti

16

A 9-a ediție a „EV&HEV 2020 Inovare în mobilitatea electrică și
hibridă

Workshop

02.12.202031.12.2020

CCIA

17

International conference on Electronics,
Computers and Artificial Intelligence - Conferinţă
ECAI

25.06.202027.06.2020

Bucuresti

18

Conferinţa Internaţională Limba şi
literatura. Repere identitare în context
european (Language and Literature.
Conferinţă
European Landmarks and Identity), sub
egida Agence Universitaire de la
Francophonie

12.06.202014.06.2020

Facultatea de Litere,
corp B, Gh. Doja 41 şi
Biblioteca Universităţii Filologie
din Piteşti, corp I,
Târgu din Vale, nr. 1

19

Misiune prin pastoraţie din perspectivă
Congres ştiinţific
interconfesională

02.05.202002.05.2020

20

Pastoraţia în Biserica Ortodoxă:
modele pastorale urbane şi rurale

Congres ştiinţific

10.11.202002.11.2010

21

Eminescu necunoscut

Congres ştiinţific

15.01.202015.01.2020

Biblioteca corp central,
Filologie
UPIT

22

UPIT Book Club - Homo Deus

Workshop

16.01.202016.01.2020

Corp B, FTLIA, sala de
Filologie
lectura

23

Eminescu, azi - recital vocal, recital
coral

Conferinţă

15.01.202015.01.2020

Biblioteca Corp
central, UPIT

Muzica

24

Cartea si filmul

Workshop

25.02.202025.02.2020

FTLIA

Filologie, Artele
spectacolului

FTLIA, Departamentul
de Teologie, Corp B, Teologie, Arte vizuale
Sala B019
FTLIA, Departamentul
de Teologie, Corp B, Teologie, Arte vizuale
Sala B019

Facultatea de Teologie,
Organizator
Litere, Istorie și Arte

Departamentul de
Teologie

Organizator

Departamentul de
Teologie

Organizator

Departamentul de
Limba si Literatura,
Istorie si Arte
Departamentul de
Limba si Literatura,
Istorie si Arte
Departamentul de
Limba si Literatura,
Istorie si Arte
Departamentul de
Limba si Literatura,
Istorie si Arte

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator
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Nr.
crt.

Denumirea manifestării

Tipul manifestării

Perioada
desfăşurării

Locul desfăşurării

Domeniul ştiinţific al
manifestării

25

Cartea si filmul

Workshop

16.03.202020.03.2020

FTLIA

Filologie, Artele
spectacolului

26

Cercul de Etnografie și Folclor
“Adriana Rujan”

Workshop

15.01.202027.05.2020

corp A

Folclor

27

Workshop de producție publicitară

Workshop

31.01.202031.01.2020

I 309

Științe ale comunicării

28

Dezbaterea Rolul și atribuțiile
psihologului și educatorului de
penitenciar (întâlnire cu
psihologi/educatori din penitenciare,
Atelier de Q&A)

Workshop

17.01.202017.01.2020

29

Workshop - Comunicare nonverbală și
Workshop
dezvoltare personală

26.02.202026.02.2020

I 309

Științe ale comunicării

30

Congresul Internațional de Istorie a
Presei

Congres ştiinţific

03.04.202004.04.2020

Universitatea din
Pitești, corp I

Istoria Presei - Științe ale
comunicării

31

Simpozion Naţional “Familia în
context european”

Conferinţă

15.05.202015.05.2020

Pitești (Consiliul
Județean Argeș)

Psihologie

Conferința Națională a profesorilor
Conferinţă
Educația la timpul viitor Ediția a VII-a
5th International Workshop on Trends
and Opportunities in Teaching Career – Workshop
ECAI Conference 2020
EDU-WORLD „EDUCATION
FACING CONTEMPORARY
Conferinţă
WORLD ISSUES”, ediția a X-a

09.06.202009.06.2020

Universitatea din
Pitești, corp I
Universitatea
Politehnica din
București

06.11.202007.11.2020

Pitești

Psihologie și Științe
comportamentale

35

Valentine’s day muzical

Seminar

14.02.202014.02.2020

CC1

Muzica

36

Recital cursanți Conversie

Seminar

17.02.202017.02.2020

FTLIA

Muzica

37

UPIT Book Club

Workshop

13.03.202013.03.2020

FTLIA

Filologie

32
33

34

26.06.202027.06.2020

I 307

Psihologie

Științe ale educației
Științe ale educației

Structura academică
Calitatea
din UPIT implicată
Departamentul de
Limba si Literatura,
Organizator
Istorie si Arte
Departamentul de
Organizator
Stiinte ale Educatiei
Departamentul de
Psihologie si Stiinte ale
Organizator
Comunicarii si
Asistenta Sociala
Departamentul de
Psihologie si Stiinte ale
Organizator
Comunicarii si
Asistenta Sociala
Departamentul de
Psihologie si Stiinte ale
Organizator
Comunicarii si
Asistenta Sociala
Facultatea de Științe
ale Educației, Științe Co-organizator
Sociale și Psihologie
Facultatea de Științe
ale Educației, Științe Co-organizator
Sociale și Psihologie
Departamentul de
Organizator
Stiinte ale Educatiei
Facultatea de Științe
ale Educației, Științe Co-organizator
Sociale și Psihologie
Facultatea de Științe
ale Educației, Științe Co-organizator
Sociale și Psihologie
Departamentul de
Limba si Literatura,
Organizator
Istorie si Arte
Departamentul de
Limba si Literatura,
Organizator
Istorie si Arte
Departamentul de
Limba si Literatura,
Organizator
Istorie si Arte
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Nr.
crt.

Denumirea manifestării

Tipul manifestării

Perioada
desfăşurării

Locul desfăşurării

Domeniul ştiinţific al
manifestării

38

Primii pasi in traducerea asistata de
calculator / Primii pasi in discursul
public

Workshop

09.03.202009.03.2020

FTLIA, corp B

Filologie

39

Spectacol de teatru. Gaitele

Seminar

16.03.202016.03.2020

COrp Central UPIT

Artele spectacolului

40

Artelier arte

Workshop

02.03.202002.03.2020

FTLIA,cladire rectorat Arte

41

De ziua ta... - concert

Conferinţă

06.03.202006.03.2020

FTLIA,cladire rectorat Muzica

42

Recital dedicat sărbătorilor pascale

Seminar

27.03.202027.03.2020

CC1

Muzica

43

Primii pasi in arta actorului

Workshop

31.03.202001.04.2020

FTLIA, corp central

Artele spectacolului

44

Cartea si filmul

Seminar

06.04.202006.04.2020

FTLIA, Corp B

Filologie Artele
spectacolului

45

Atelier. Cursuri pregatitoare de arta
actorului

Workshop

13.04.202013.04.2020

FTLIA, corp central

Artele spectacolului

46

Reading club: UPIT Book Club

Workshop

16.04.202016.04.2020

FTLIA, corp B

Filologie

47

UPIT Shakespeare Day

Seminar

15.04.202015.04.2020

FTLIA, corp B

Filologie

48

Primii pasi in traducerea asistata de
calculator / Primii pasi in discursul
public

Workshop

10.04.202010.04.2020

FTLIA, corp B

Filologie

49

Spectacol de teatru. Gaitele

Conferinţă

08.04.202008.04.2020

FTLIA, corp central

Artele spectacolului

50

Recital Canto clasic

Conferinţă

09.04.202009.04.2020

FTLIA

Muzica

51

Recital instrumental: studenţi şi
profesori

Conferinţă

06.05.202006.05.2020

CC1

Muzica

Structura academică
din UPIT implicată
Departamentul de
Limba si Literatura,
Istorie si Arte
Departamentul de
Limba si Literatura,
Istorie si Arte
Departamentul de
Limba si Literatura,
Istorie si Arte
Departamentul de
Limba si Literatura,
Istorie si Arte
Departamentul de
Limba si Literatura,
Istorie si Arte
Departamentul de
Limba si Literatura,
Istorie si Arte
Departamentul de
Limba si Literatura,
Istorie si Arte
Departamentul de
Limba si Literatura,
Istorie si Arte
Departamentul de
Limba si Literatura,
Istorie si Arte
Departamentul de
Limba si Literatura,
Istorie si Arte
Departamentul de
Limba si Literatura,
Istorie si Arte
Departamentul de
Limba si Literatura,
Istorie si Arte
Departamentul de
Limba si Literatura,
Istorie si Arte
Departamentul de
Limba si Literatura,
Istorie si Arte

Calitatea
Organizator

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator
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Denumirea manifestării

Tipul manifestării

Perioada
desfăşurării

Locul desfăşurării

Domeniul ştiinţific al
manifestării

Structura academică
din UPIT implicată
Departamentul de
Limba si Literatura,
Istorie si Arte
Departamentul de
Limba si Literatura,
Istorie si Arte
Departamentul de
Limba si Literatura,
Istorie si Arte
Departamentul de
Limba si Literatura,
Istorie si Arte
Departamentul de
Limba si Literatura,
Istorie si Arte
Departamentul de
Limba si Literatura,
Istorie si Arte
Departamentul de
Limba si Literatura,
Istorie si Arte
Departamentul de
Limba si Literatura,
Istorie si Arte
Departamentul de
Limba si Literatura,
Istorie si Arte
Departamentul de
Limba si Literatura,
Istorie si Arte

Calitatea

52

Atelier. Cursuri pregatitoare de arta
actorului

Workshop

07.05.202007.05.2020

FTLIA, corp central

Artele spectacolului

53

Reading club: UPIT Book Club

Workshop

08.05.202008.05.2020

FTLIA, corp B

Filologie

54

Cartea si filmul

Workshop

14.05.202014.05.2020

FTLIA, corp B

Filologie, Artele
spectacolului

55

Spectacol de teatru. Gaitele

Conferinţă

15.05.202015.05.2020

FTLIA, corp central

Artele spectacolului

56

Simpozionul Naţional Studiul limbilor
Conferinţă
moderne în Europa: miză şi perspective

18.05.202018.05.2020

FTLIA, corp B

Filologie

57

Cartea si filmul

Workshop

08.06.202008.06.2020

FTLIA, corp B

Filologie Artele
spectacolului

58

Atelier. Cursuri pregatitoare de arta
actorului

Workshop

09.06.202009.06.2020

FTLIA, corp central

Artele spectacolului

59

Spectacol de teatru. Gaitele

Conferinţă

12.06.202012.06.2020

FTLIA, corp central

Artele spectacolului

60

Orientări actuale în didactica limbii
române/engleze/franceze

Workshop

13.06.202013.06.2020

FTLIA, corp B

Filologie

61

Ziua Internationala a Iei

Conferinţă

25.06.202025.06.2020

FTLIA

Filologie

62

Şcoala naţională de vară Istorie,
civilizaţie şi cultură în spaţiul
românesc, ediţia a V-a

Conferinţă

15.07.202016.06.2020

Biblioteca Municipală
„Ion Barbu” din
Câmpulung şi Liceul Istorie
Teoretic „Dan
Barbalian”

Departamentul de
Limba si Literatura,
Istorie si Arte

Organizator

63

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a
profesorilor de istorie din judeţul Argeş
Conferinţă
– Orientări vechi şi noi în cercetarea
istorică, ediţia a V-a

04.11.202004.06.2020

FTLIA, corp B

Departamentul de
Limba si Literatura,
Istorie si Arte

Organizator

Istorie

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator
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Universitatea din Piteşti
Anexa 4
Manifestări ştiinţifice / concursuri de creaţie universitară studenţeşti
planificate în 2020
Nr. crt.

Denumire manifestare / concurs

Tip concurs Caracter concurs

1

Ziua Mondială a Apei

Comunicări
ştiinţifice

2

Simfonia Lalelelor

Concurs artistic Local

3

Ziua microbiologiei

4

Challenges and Perspectives in the Knowledge of Human Biology

5

Ziua păsărilor și a arborilor

6

Sesiunea de comunicări științifice a studenților și elevilor

7

Sesiunea de comunicări științifice studențești (SCSS 2020)

8

Programming Day for High School (PDHS 2020)

9

Campionatul anului 1 la handbal

10

Conferinţa cu tema: „Femeia în sport – modele sociale”, susţinută de
Simona Tabără Amânar

11

Competiţia polisportivă ,,Primăvara universitară”

12

Campionatele Nationale Universitare de baschet masculin

13

Campionatele Nationale Universitare de baschet feminin

14

Campionatele Nationale Universitare de handbal feminin

15

Campionatul anului 1 la handbal

16

Crosul Primăverii

17

Park Aventura Brașov

18

Sesiune de comunicări ştiinţifice studenţeşti-Sănătate prin Sport

Comunicări
ştiinţifice
Concurs
profesional
Comunicări
ştiinţifice
Comunicări
ştiinţifice
Comunicări
ştiinţifice
Concurs
profesional
Competiţie
sportivă
Comunicări
ştiinţifice
Competiţie
sportivă
Competiţie
sportivă
Competiţie
sportivă
Competiţie
sportivă
Competiţie
sportivă
Competiţie
sportivă
Competiţie
sportivă
Comunicări
ştiinţifice

Local

Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Naţional
Local
Naţional
Naţional
Naţional
Local
Local
Local
Naţional

Perioada
defăşurării
22.03.202022.01.2020
17.04.202019.04.2020
15.04.202015.04.2020
28.04.202028.04.2020
10.05.202010.05.2020
28.05.202028.05.2020
15.05.202015.05.2020
16.05.202016.05.2020
01.01.202031.01.2020
01.03.202031.03.2020
01.04.202029.05.2020
01.05.202029.05.2020
01.05.202029.05.2020
01.05.202029.05.2020
01.05.202029.05.2020
01.05.202029.05.2020
01.05.202029.05.2020
01.06.202030.06.2020

Denumire structură din
Calitatea
UPIT
Departamentul de Stiinte
Organizator
ale Naturii
Departamentul de Stiinte
Co-organizator
ale Naturii
Departamentul de Stiinte
Organizator
ale Naturii
Departamentul de Stiinte
Organizator
ale Naturii
Departamentul de Stiinte
Organizator
ale Naturii
Departamentul de Stiinte
Organizator
ale Naturii
Departamentul de
Organizator
Matematica Informatica
Departamentul de
Organizator
Matematica Informatica
Departamentul Educatie
Organizator
Fizica si Sport
Departamentul Educatie
Organizator
Fizica si Sport
Departamentul Educatie
Organizator
Fizica si Sport
Departamentul Educatie
Organizator
Fizica si Sport
Departamentul Educatie
Organizator
Fizica si Sport
Departamentul Educatie
Organizator
Fizica si Sport
Departamentul Educatie
Organizator
Fizica si Sport
Departamentul Educatie
Organizator
Fizica si Sport
Departamentul Educatie
Organizator
Fizica si Sport
Departamentul Educatie
Organizator
Fizica si Sport
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22.12.202022.12.2020
01.04.202030.04.2020

19

Fantezie de Crăciun

Concurs artistic Local

20

Concurs de mecanică”A. Ioachimescu”

Concurs
profesional

Local

21

Arena Opiniilor – a 5-a ediție a dezbaterilor academice studențești

Concurs
profesional

Local

04.05.202030.05.2020

Concurs
profesional

Local

04.05.202030.05.2020

Concurs
profesional

Local

04.05.202030.05.2020

22

23

Faza locală a Concursului Național Științific Studențesc "Profesor ing.
Constantin GHIULAI" la disciplna "Dinamica autovehiculelor" (a 6-a
ediție)
Faza locală a Concursului Național Științific Studențesc "Profesor ing.
Constantin GHIULAI" la disciplina "Automotive Computer Aided
Design" (a 3-a ediție)

24

SCSS2020 Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești

Comunicări
ştiinţifice

Local

04.05.202030.05.2020

25

Salon Student Auto 2020 Ediția aII-a

Concurs
profesional

Local

04.05.202030.05.2020

26

Sesiunea de comunicări a cercurilor științifice studențești în domeniul
Ingineriei electrice, Electronice, Control și Calculatoare, faza națională

Comunicări
ştiinţifice

Naţional

01.06.202001.06.2020

27

Tehnici de Interconectare in Electronică TIE

Concurs
profesional

Local

29.02.202029.02.2020

28

Sesiunea de comunicări a cercurilor științifice studențești

Comunicări
ştiinţifice

Local

09.05.202009.05.2020

29

Concursul local Tudor Tănăsescu

Concurs
profesional

Local

03.03.202003.03.2020

30

Concursul „Să cunoaștem mecatronica și robotica”

Concurs
profesional

Local

10.03.202010.03.2020

31
32

Concurs de traducere literarǎ şi de specialitate (limbaj economic, tehnic Concurs
şi juridic)
profesional
Concurs
Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti
profesional

Local
Naţional

06.03.202006.03.2020
13.05.202013.05.2020

33

Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masternazilor din
domeniul Științe ale comunicării, ediția IV

Comunicări
ştiinţifice

Local

07.05.202007.05.2020

34

Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masternazilor din
domeniul Psihologie, ediția IV

Comunicări
ştiinţifice

Local

07.05.202007.05.2020

Departamentul Educatie
Organizator
Fizica si Sport
Facultatea de Mecanică şi
Organizator
Tehnologie
Departamentul de
Autovehicule si
Organizator
Transporturi
Departamentul de
Autovehicule si
Organizator
Transporturi
Departamentul de
Autovehicule si
Organizator
Transporturi
Facultatea de Mecanică şi
Organizator
Tehnologie
Departamentul de
Autovehicule si
Organizator
Transporturi
Facultatea de Electronică,
Comunicaţii şi
Co-organizator
Calculatoare
Facultatea de Electronică,
Comunicaţii şi
Organizator
Calculatoare
Facultatea de Electronică,
Comunicaţii şi
Organizator
Calculatoare
Facultatea de Electronică,
Comunicaţii şi
Organizator
Calculatoare
Facultatea de Electronică,
Comunicaţii şi
Organizator
Calculatoare
Departamentul de Limbi
Organizator
Straine Aplicate
Facultatea de Teologie,
Organizator
Litere, Istorie și Arte
Facultatea de Științe ale
Educației, Științe Sociale Organizator
și Psihologie
Facultatea de Științe ale
Educației, Științe Sociale Organizator
și Psihologie
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35

Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masternazilor din
domeniul Asistență socială, ediția IV

Comunicări
ştiinţifice

Local

07.05.202007.05.2020

36

Sesiunea de comunicări științifice a studenților din cadrul Programului
pregătitor de limba română pentru cetățenii străini ediția a VII-a

Comunicări
ştiinţifice

Local

07.05.202007.05.2020

37

Conferința științifică studențească - Științele educației în context
european ediția a XIV-a

Comunicări
ştiinţifice

Local

07.05.202007.05.2020

38

SESIUNEA ȘTIINŢIFICĂ NAŢIONALĂ A STUDENŢILOR ȘI
MASTERANZILOR DIN DOMENIUL ȘTIINŢE SOCIALE EDIȚIA
IV

Comunicări
ştiinţifice

Naţional

15.05.202016.05.2020

39

Ziua Studenților Internaționali, ediția a VIII-a

Concurs artistic Local

40

Sesiunea de comunicări științifice a studenților „A fi profesor european”, Comunicări
ediția a XVIII-a
ştiinţifice

41

Francparler

42

11.06.202011.06.2020

Local

07.05.202007.05.2020

Concurs
profesional

Naţional

14.03.202014.03.2020

Sesiune de referate şi comunicări ştiinţifice studenţeşti „Muzica
românească”

Comunicări
ştiinţifice

Naţional

12.05.202012.05.2020

43

Ziua Europei – Recital studentesc

Concurs artistic Local

08.05.202008.05.2020

44

Recital instrumental: studenţi şi profesori – Ziua Internationala a Iei

Concurs artistic Local

25.06.202025.06.2020

45

Recital de canto: studenţi, absolvenţi, profesori

Concurs artistic Naţional

15.06.202015.06.2020

46

Concert coral studențesc

Concurs artistic Local

18.06.202018.06.2020

47

Conferinta Dedicata Rezistentei Anticomuniste din Arges-Muscel

Comunicări
ştiinţifice

Local

10.03.202010.03.2020

48

Francloquence

Concurs
profesional

Naţional

14.03.202014.03.2020

49

La francophonie aujourd’hui

Comunicări
ştiinţifice

Naţional

16.03.202016.03.2020

Facultatea de Științe ale
Educației, Științe Sociale
și Psihologie
Facultatea de Științe ale
Educației, Științe Sociale
și Psihologie
Facultatea de Științe ale
Educației, Științe Sociale
și Psihologie
Facultatea de Științe ale
Educației, Științe Sociale
și Psihologie
Facultatea de Științe ale
Educației, Științe Sociale
și Psihologie
Departamentul pentru
Pregatirea Personalului
Didactic
Departamentul de Limba
si Literatura, Istorie si
Arte
Departamentul de Limba
si Literatura, Istorie si
Arte
Departamentul de Limba
si Literatura, Istorie si
Arte
Departamentul de Limba
si Literatura, Istorie si
Arte
Departamentul de Limba
si Literatura, Istorie si
Arte
Departamentul de Limba
si Literatura, Istorie si
Arte
Departamentul de Limba
si Literatura, Istorie si
Arte
Departamentul de Limba
si Literatura, Istorie si
Arte
Departamentul de Limba
si Literatura, Istorie si
Arte

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator
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50

La Francophonie à l’UPIT

Concurs
profesional

Naţional

18.03.202018.03.2020

51

UPIT Shakespeare Day – Essay Writing Contest – concurs eseuri

Concurs
profesional

Naţional

15.04.202015.04.2020

52

Conferinta Nationala Im Memoriam Dumitru Berciu, editia a II-a,
Ocnele Mari - Buridava

Comunicări
ştiinţifice

Naţional

12.08.202012.08.2020

53

Congresul național anual al doctoranzilor filologi. N.I.Apostolescu

Comunicări
ştiinţifice

Naţional

26.10.202026.10.2020

54

LET’S CELEBRATE: CULTURAL HERITAGE, TRADITIONS,
THANKSGIVING

Comunicări
ştiinţifice

Naţional

27.11.202027.11.2020

Departamentul de Limba
si Literatura, Istorie si
Arte
Departamentul de Limba
si Literatura, Istorie si
Arte
Departamentul de Limba
si Literatura, Istorie si
Arte
Departamentul de Limba
si Literatura, Istorie si
Arte
Departamentul de Limba
si Literatura, Istorie si
Arte

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator

Organizator
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