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Universitatea Ecologică din București 

 

PLANUL PRIVIND CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ  

ÎN ANUL 2018 

 

 

 Planul privind Cercetarea Științifică pentru anul 2018 este stabilit pe baza Strategiei 

privind Cercetarea Științifică la nivelul universității pentru perioada 2016–2020 și este 

principalul instrument de implementare a obiectivelor strategice privind cercetarea, pentru 

toate programele de studii acreditate sau autorizate.  

 Planul privind cercetarea științifică din anul 2018 este adoptat de Senatul UEB și 

specifică resursele financiare și modul de alocare a acestora, precum și modalitățile de 

valorificare a cercetării. 

Obiectivul principal privind cercetarea științifică în Universitatea Ecologică din București în 

perioada 2016-2020 constă în afirmarea prestigiului universității în plan național și 

internațional. 

Obiectivele generale privind cercetarea științifică pentru anul 2018 sunt următoarele: 

OG1. Creșterea performanței resurselor umane în domeniul cercetării științifice pentru 

afirmarea prestigiului universității în plan național și internațional; 

OG2. Îmbunătățirea infrastructurii de cercetare la nivelul universității; 

OG3. Consolidarea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituții din mediul științific 

național și internațional – pentru dezvoltarea cercetării științifice academice și a relațiilor cu 

mediul privat – pentru valorificarea potențialului de cercetare-dezvoltare și inovare; 

OG4. Perfecționarea managementului cercetării. 
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Obiectivele specifice privind cercetarea științifică pentru anul 2018 urmăresc: 

 Obiectivele specifice privind resursele umane  

OS1. Elaborarea planurilor anuale de cercetare științifică la nivelul fiecărui domeniu de 

specialitate; 

OS2. Elaborarea și publicarea în reviste științifice de specialitate de prestigiu  sau în baze de 

date internaționale a lucrărilor științifice rezultate din proiectele de cercetare finanțate din 

fondurile universității, prin granturi și contracte de cercetare; 

OS3. Angrenarea unui număr cât mai mare de studenți în activitățile de cercetare; 

OS4. Formarea unui personal de cercetare de nivel european, prin promovarea colaborărilor 

internaționale și a mobilității internaționale a cadrelor didactice; 

OS5. Sprijinirea cadrelor didactice tinere pentru a deveni membri în asociații științifice și  

profesionale din țară și internaționale. 

 Obiectivele specifice privind infrastructura de cercetare 

OS6. Creșterea gradului de deschidere a colectivelor de cercetare pentru utilizarea în comun 

a resurselor existente sau posibil de atras; 

OS7. Continuarea organizării și promovarea conferinței internaționale anuale a Universității 

Ecologice din București (EUB), cu secțiuni specifice fiecărui domeniu; 

OS8. Organizarea de sesiuni științifice ale studenților de la cursurile de licență și masterat, 

cu secțiuni specifice fiecărui domeniu; 

OS9. Creșterea nivelului de recunoaștere și vizibilitate a rezultatelor cercetării științifice, prin 

îmbunătățirea calității revistelor științifice din UEB, publicarea acestora cu periodicitatea 

asumată, înscrierea publicațiilor respective în baze de date internaționale recunoscute 

pentru fiecare domeniu de cercetare din UEB. 

 Obiectivele specifice privind dezvoltarea relațiilor de colaborare științifică 

OS10. Consolidarea și dezvoltarea relațiilor de colaborare, informare științifică reciprocă și 

acces la resursele de cercetare și inovare, cu universități și instituții din mediul științific 

național și internațional; 

OS11. Dezvoltarea colaborării științifice academice și a relațiilor cu instituțiile publice și cu 

mediul privat, prin rețele de cercetare, pentru valorificarea potențialului de cercetare-

dezvoltare și inovare; 

OS12. Dezvoltarea cooperării cu mediul de afaceri, asigurarea de asistență și informare 

științifică și tehnologică pentru stimularea activităților de protejare a mediului; 

OS13. Inițierea și susținerea, din fonduri proprii sau atrase prin competiție de proiecte, a 

cooperărilor și schimburilor naționale și internaționale pe domeniile de cercetare specifice 

UEB; 
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OS14. Elaborarea și publicarea în reviste științifice de specialitate de prestigiu  sau în baze de 

date internaționale a rezultatelor  cercetării. Realizarea unui sistem de informare reciprocă 

asupra rezultatelor cercetării științifice aplicate și dezvoltarea schimburilor naționale și 

internaționale, pe baza resurselor proprii sau atrase prin competiție de proiecte; 

 

 Obiectivele specifice privind managementul cercetării 

OS15. Stabilirea priorităților/temelor de cercetare în raport cu potențialul de cercetare al 

fiecărui domeniu de specialitate, prin evaluarea posibilităților și a oportunităților de 

participare la competițiile naționale și internaționale de proiecte, granturi și contracte de 

cercetare; 

OS16. Identificarea și inventarierea anuală a surselor de finanțare interne și internaționale 

conform temelor de cercetare stabilite pentru fiecare domeniu de specialitate; 

OS17. Elaborarea unei proceduri de monitorizare a surselor de finanțare a cercetării și a 

termenelor limită de depunere a granturilor; 

OS18. Sprijinirea și asistarea colectivelor de cercetare în elaborarea, derularea și 

promovarea proiectelor de cercetare, prin constituirea unui birou tehnic de coordonare a 

activității de cercetare la nivelul UEB; 

OS19. Extinderea temelor și proiectelor de cercetare finanțate din fonduri proprii ale UEB, 

prin granturi și contracte de cercetare și prin accesarea fondurilor europene de finanțare a 

cercetării științifice. 

 În cadrul Universității Ecologice din București, cercetarea științifică constituie o 

componentă de bază a activității cadrelor didactice, a studenților și a masteranzilor.  

Activitatea de cercetare reprezintă 25% din totalul normei cadrelor didactice cu norma de 

bază în universitate. Activitatea de cercetare științifică se desfășoară la următoarele niveluri:  

• cercetare fundamentală;  

• cercetare aplicativă;  

• analiza descriptivă și predictivă a datelor. 

Domeniile prioritare ale activității de cercetare științifică în anul 2018 sunt următoarele: 

• științe inginerești; 

• științe sociale; 

• științe sportului și educației fizice; 

• dezvoltare durabilă; 

• ecologie și protecția mediului. 

Mecanismele de monitorizare a activității de cercetare prevăzute în Planul de Cercetare 

Științifică în anul 2018, precum și de evaluare a activităților specifice la nivelul facultăților 

sunt următoarele: 

• rapoarte trimestriale/semestriale privind activitatea de cercetare științifică la nivelul 

programelor de licență și de masterat, însoțite de anexe detaliate privind volumul 

lunar al activității științifice desfășurate de fiecare cadru didactic; 
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• un raport anual privind cercetarea științifică, elaborat la nivelul facultății; 

• un raport anual privind cercetarea științifică, elaborat la nivelul universității. 

 

 Temele de cercetare aprobate prin prezentul plan de cercetare științifică au fost 

selectate prin competiție de către Comisia de Cercetare Științifică a Senatului împreună cu 

Directorii de Departament din cadrul fiecărei facultăți. 

 Planul de cercetare științifică a Universității Ecologice din București pentru anul 2018  

a fost validat în ședința Senatului UEB din data de 07.iunie.2018. 

 

 

 

    Rector,          Președinte al Senatului UEB 

 Conf.univ.dr. Giuliano TEVI        Prof.univ.dr. Constantin DĂNCIULESCU 

 

 

Prorector, 

Conf.univ.dr. Antoniade-Ciprian ALEXANDRU-CARAGEA 
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Activități/teme de cercetare științifică prevăzute pentru anul 2018 

 Denumirea activității de cercetare Tip 
finanțare 

Buget Persoane implicate Rezultate așteptate 

 Facultatea de Științe Economice UEB 106088 lei   

1 Proiect ”Economic Growth and Sustainable 
Development” 
 

UEB 79566 lei Manager proiect 
conf. univ. dr. Oana 
CHINDRIȘ-VĂSIOIU 
 

Studii individuale și de echipă, articole și lucrări publicate în 

reviste indexate ISI Thomson sau indexate în baze de date 

internaționale (BDI) 

1.1 Economic Challanges for Financing Opportunities  

(program de licență) 

UEB 55697 lei Echipa de proiect 
conf. univ. dr. Ciprian 
ALEXANDRU  
conf. univ. dr. Oana 
CHINDRIȘ-VĂSIOIU 
prof. univ. dr. Dorin JULA 
prof. univ. dr. Dan 
CONSTANTINESCU 
conf. univ. dr. Nicoleta 
CARAGEA  
conf. univ. dr. Valentin 
SCARLAT 
lect. univ. dr. Mariana 
PAJA 
conf. univ. dr. Carmen 
UNGUREANU 
lect. univ. dr. Dana SISEA 
conf. univ. dr. Mădălina 
TOCAN 
conf. univ. dr. Arina 
MIRCEA 
lect. univ. dr. Cristian 
PANĂ 

studii individuale și de echipă 

10 articole și lucrări publicate în reviste indexate ISI 

Thomson sau indexate în baze de date internaționale (BDI) 
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 Denumirea activității de cercetare Tip 
finanțare 

Buget Persoane implicate Rezultate așteptate 

1.2 Financing of Social and Economic Development. 

New Perspectives for Environment  

(program de masterat) 

 

UEB 23869 lei Echipa de proiect 
conf. univ. dr. Ciprian 
ALEXANDRU  
conf. univ. dr. Oana 
CHINDRIȘ-VĂSIOIU 
prof. univ. dr. Dorin JULA 
prof. univ. dr. Dan 
CONSTANTINESCU 
conf. univ. dr. Nicoleta 
CARAGEA  
conf. univ. dr. Valentin 
SCARLAT 
lect. univ. dr. Mariana 
PAJA 
conf. univ. dr. Carmen 
UNGUREANU 
conf. univ. dr. Mădălina 
TOCAN 

studii individuale și de echipă 

5 articole și lucrări publicate în reviste indexate ISI Thomson 

sau indexate în baze de date internaționale (BDI) 

2 Dezvoltări teoretice si modele comportamentale 
aplicate in economie si finanțe 

UEB 
IPE 

5000 lei Echipa de proiect 
acad. Lucian ALBU 
Marioara IORDAN 
prof. univ. dr. Dorin JULA 
conf. univ. dr. Ciprian 
ALEXANDRU 

Studiu privind modelele comportamentale aplicate in 
economie si finanțe 

3 Elaborarea ”Eco-Economics Review” 
Finanțat din fonduri UEB 

UEB 1000 lei Editor: 
conf. univ. dr. Ciprian 
ALEXANDRU  
Echipa de proiect: 
prof. univ. dr. Dorin JULA  
conf. univ. dr. Oana 
CHINDRIȘ-VĂSIOIU  
conf. univ. dr. Nicoleta 
CARAGEA  

Publicarea a două numere din Revista Eco-Economics 
Review, ISSN 2457-9076 
www.eer.ueb.ro  

http://www.eer.ueb.ro/
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 Denumirea activității de cercetare Tip 
finanțare 

Buget Persoane implicate Rezultate așteptate 

4 Organizarea Conferinței internaționale organizată 
în parteneriat cu Institutul Național de Statistică și 
CBS Olanda - The Use of R in Official Statistics, 
Septembrie 2018, Haga, Olanda 

UEB 5000 lei conf. univ. dr. Nicoleta 
CARAGEA  

Organizarea și desfășurarea lucrărilor conferinței: 
http://www.r-project.ro/conference2018/ 
 
Publicarea volumului conferinței în Revista Română de 
Statistică/Romanian Statistical Review, ISSN 1018-046X, 
https://ideas.repec.org/a/rsr/journl/. 
Revista indexata ISI Thomson 
 

5 Organizarea Conferinței internaționale EUB 2018 
Ecology of XXI Century, Aprilie 2018 

UEB 1000 lei conf. univ. dr. Ciprian 
ALEXANDRU 
conf. univ. dr. Oana 
CHINDRIȘ-VĂSIOIU 
conf. univ. dr. Nicoleta 
CARAGEA 
 

Organizarea și desfășurarea lucrărilor conferinței: 
http://www.ueb.ro/stiinteeconomice/cercetare 
/conference_programme_EUB-2018. 
Publicarea volumului conferinței în volum cu ISBN. 

6 Conferința internațională organizată în parteneriat 
cu Institutul de Prognoză Economică, Academia 
Română, Economic of Sustainable Development, 
Noiembrie 2018 

UEB 5000 lei prof. univ. dr. Dorin JULA Organizarea și desfășurarea lucrărilor conferinței: 
http://www.ueb.ro/stiinteeconomice/cercetare 
/Conference_Programme_Economic_of_Sustainable_ 
Development_2018.pdf 

7 Organizarea sesiunii de comunicări științifice a 
studenților, Aprilie 2018 

UEB 522 lei studenți din programele 
de licență și master 

comunicări științifice 

8 Project Big data: from exploration to exploitation 
(perioada de derulare 1.02.2016-31.05.2018). 
The ESSnet BIG DATA is part of the Big Data Action 
Plan and Roadmap 1.06 (BDAR below) and it was 
agreed to integrate it into the ESS Vision 2020 
portfolio. 
WP5 

Eurostat Contract 
individual 

conf. univ. dr. Ciprian 
ALEXANDRU 
conf. univ. dr. Nicoleta 
CARAGEA 
 

http://www.insse.ro/cms/files/cooperare/programe%20cu%   
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/essnetbigdata/i
ndex.php/Main_Page  

 

 

 

https://ideas.repec.org/a/rsr/journl/
http://www.ueb.ro/stiinteeconomice/cercetare
http://www.ueb.ro/stiinteeconomice/cercetare
http://www.insse.ro/cms/files/cooperare/programe%20cu%25
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/essnetbigdata/index.php/Main_Page
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/essnetbigdata/index.php/Main_Page
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 Denumirea activității de cercetare Tip 
finanțare 

Buget Persoane implicate Rezultate așteptate 

 Facultatea de Inginerie Managerială și a Mediului UEB 54931 lei   

1 Teme de cercetare științifică: UEB 48931 lei   

• Aplicații informatice de inginerie biomedicala; UEB 4854 lei prof. univ. dr. ing. Cristin 

BIGAN 

articol revistă 

• Modelarea sistemelor tehnic și economice; UEB 2000 lei conf. univ. dr. ing. 

Valentin PANDURU 

monografie științifică 

• Noi surse de energie regenerabilă pentru 
alimentarea unei case inteligente; 

UEB 4850 lei prof. univ. dr. ing. Cristin 

BIGAN, conf. univ. dr. ing. 

Valentin PANDURU 

lucrare științifică 

• Studii experimentale privind tehnologiile 
aditive; 

UEB 4853 lei conf. univ. dr. ing. 

Valentin PANDURU, prof. 

univ. dr. ing. Cristin BIGAN 

lucrare științifică 

• Studiu asupra algoritmilor de triangulare în 
modelarea obiectelor; 

UEB 3849 lei conf. dr. mat. Janina 

Mihaela MIHĂILĂ 

lucrare științifică 

• Procedeu și tehnologie de împădurire rapidă în 
zone greu accesibile; 

UEB 3349 lei prof. univ. dr. ing. Marian 

RIZEA 

lucrare științifică 

propunere Brevet de Invenție 

• Tehnologii de depozitare subterană a 
deșeurilor petroliere; 

UEB 4849 lei prof. univ. dr. ing. Marian 

RIZEA 

lucrare științifică 

• Tehnologii moderne de prelucrare, 
recondiționare și reciclare a materialelor; 

UEB 2000 lei ș.l. dr. Irina VÎLCIU monografie științifică 

• Cercetări privind reciclarea magneților și a 
rulmenților 

UEB 3899 lei ș.l. dr. Irina VÎLCIU lucrare științifică 

• Hidrodinamica uleiului din motorul pompei 
pentru transportul petrolului forat marin; 

UEB 4033 lei ș.l. dr. ing. Cristian 

TSAKIRIS 

lucrare științifică 
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 Denumirea activității de cercetare Tip 
finanțare 

Buget Persoane implicate Rezultate așteptate 

• Cercetări privind dinamica câmpului magnetic 
și electric în zone extreme; 

UEB 3206 lei ș.l. dr. ing. Zoltán 

MAROSY 

Colaboratori – Comisia 

Națională de Cercetări 

Antarctice / Academia 

Română; UPB / 

Facultatea de Energetică; 

lucrare științifică 

• Studii privind optimizarea sistemelor de tip 
MAGRAV; 

UEB 3699 lei ș.l. dr. ing. Zoltán 

MAROSY 

Asociația Keshe Romania 

lucrare științifică 

• Implementarea unui sistem 4E+ în construcția 
de case. 

UEB 3490 lei ș.l. dr. ing. Zoltán 

MAROSY 

Asociația Zero Energy; 

ROMSTAL, INCERC 

București, UPB / 

Facultatea de Energetică; 

lucrare științifică 

2 Organizarea Conferinței internaționale EUB 2018 
Ecology of XXI Century, Aprilie 2018 

UEB 5000 lei colectivul facultății lucrări științifice 

3 Sesiune de comunicări științifică pentru studenți și 
masteranzi 

UEB 1000 lei studenți și masteranzi lucrări sesiune studențească 
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 Denumirea activității de cercetare Tip 
finanțare 

Buget Persoane implicate Rezultate/link 

 Facultatea de Drept  UEB 262895 lei   

1 Proiect ”Sistemele de drept naționale, evoluție sau 
obstacol în calea dreptului european?”  

UEB 127895 lei Responsabil: prof.univ.dr. 
Maria Fodor +  
Membrii 
Departamentului de 
Științe Juridice 

studii individuale și în echipă, lucrări publicate în reviste 

indexate în baza de date internaționale (BDI) 

1.1 Modernizarea dreptului românesc - între deziderat 

și realitate  

(program de licență) 

• teme de cercetare individuale 
 

UEB 
 

75000 lei 
 

Echipa de proiect: 
prof.univ.dr. Mircea Duțu 
prof.univ.dr. Maria Fodor 
prof.univ.dr. Alexandru 
Țiclea 
prof.univ.dr. Petre Buneci 
lector univ. dr. Bogdan 
Buneci 
conf. univ. dr. Andreea 
Rîpeanu 
conf. univ. dr. Irina 
Grigore-Rădulescu 
conf. univ. dr. Corina 
Popescu 
conf. univ. dr. Aurelian 
Gherghe 
lector univ. dr. Mircea 
Popescu 
lector univ. dr. Victor 
Marcusohn 
lector univ. dr. Gabriela 
Matei 
lector univ. dr. Laura 
Georgescu 
conf. univ. dr. Sorana 
Popa 
lector univ. dr. Angelica 
Cobzaru 

44 studii individuale și în echipă, lucrări publicate în reviste 

indexate în baza de date internaționale (BDI) 
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 Denumirea activității de cercetare Tip 
finanțare 

Buget Persoane implicate Rezultate/link 

lector univ. dr. Adrian 
Petre  Danciu 
lector univ. dr. Cleopatra 
Drimer 
lector univ. dr. Giorgiu 
Coman 
lector univ. dr. Simona 
Mihăilescu-Pene 
asist. univ. dr. Monica 
Ungureanu 
asist. univ. dr. Andreea 
Băbeanu 

1.2 Libera circulație și dreptul de azil în Uniunea 

Europeană 

(program de masterat) 

• teme de cercetare individuale 
 

UEB 50000 lei Echipa de proiect: 
prof. univ. dr.  Mircea 
Duțu 
prof. univ. dr. Maria 
Fodor 
prof. univ. dr. Alexandru 
Țiclea 
conf. univ. dr. Andreea 
Rîpeanu 
conf. univ. dr. Irina 
Grigore-Rădulescu 
conf. univ. dr. Corina 
Popescu 
conf. univ. dr. Aurelian 
Gherghe 
conf. univ. dr. Ioan Bindiu 
lector univ. dr. Mircea 
Popescu 
lector univ. dr. Gabriela 
Matei 
lector univ. dr. Laura 
Georgescu 

28 studii individuale și în echipă, lucrări publicate în reviste 

indexate în baza de date internaționale (BDI) 
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 Denumirea activității de cercetare Tip 
finanțare 

Buget Persoane implicate Rezultate/link 

conf. univ. dr. Sorana 
Popa 
lector univ. dr. Angelica 
Cobzaru 
lector univ. dr. Adrian 
Petre  Danciu 
lector univ. dr. Cleopatra 
Drimer 
lector univ. dr. Giorgiu 
Coman 

2 Organizarea Conferinței internaționale EUB 2018 
Ecology of XXI Century, Law section: 
„Environmentalism: political and legal doctrine of 
the XXI Century”, Aprilie 2018 

UEB 8500 lei Coordonatori: 
prof.univ.dr. Mircea Duțu 
prof.univ.dr. Petre Buneci 
prof.univ.dr. Maria Fodor 

comunicări științifice publicate în volum cu ISBN 

3 Sesiunea de comunicări științifice a studenților 
„Drept. știință și cultură”, Ediția a III-a 

UEB 1500 lei  Membrii 
Departamentului de 
Științe Juridice + studenți 
din programele de licență 
și master 

comunicări științifice 
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 Denumirea activității de cercetare Tip 
finanțare 

Buget Persoane implicate Rezultate așteptate 

 Facultatea de Științele Comunicării UEB 63978 lei   

1 Proiect ”Communication and Public 
Relations in the 21 st Century” : 
 

UEB 57478 lei Responsabil: conf.univ.dr. 
Elena Banciu +  
Membrii 
Departamentului de 
Științele Comunicării 

articole revistă 

comunicări științifice 

lucrări științifice 

2 Organizarea Conferinței internaționale EUB 2018 
Ecology of XXI Century, Aprilie 2018 

UEB 5000 lei Responsabil: conf.univ.dr. 
Elena Banciu 

comunicări științifice 

3 Organizarea sesiunii de comunicări științifice a 
studenților 

UEB 1500 lei  studenți din programele 
de licență și master 

comunicări științifice 
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 Denumirea activității de cercetare Tip 
finanțare 

Buget Persoane implicate Rezultate așteptate 

 Facultatea de Ecologie și Protecția Mediului UEB 156836 lei   

1 TEMA I – Evaluarea și gestionarea impactului 
antropic și realizarea unor sisteme de monitorizare 
a factorilor abiotici 

• Evaluarea gradului de poluare 
electromagnetică în spațiile UEB 

• GIS - instrument decizional pentru intervenții 
de mediu și sănătate; contaminarea cu nitrați 
a apei de fântână și riscul pentru copiii nou 
născuți 

• Managementul deșeurilor. Indicatori de 
performanță 

• Monitorizarea calității apelor de suprafață  din 
bazinele Argeș-Vedea și  Buzău 

• Producție și consum sustenabil, componentă a 
managementului resurselor naturale 

UEB 98024 lei Responsabil: conf.univ.dr. 
Suzana Cocioabă +  
Membrii 
Departamentului de 
Științele Mediului 

articole reviste ISI  

articole reviste 

comunicări științifice 

studii 

2 TEMA II – Inventarierea, cartarea și evaluarea stării 
de conservare a speciilor și habitatelor în unele 
situri Natura 2000 

• Inventarierea și cartarea speciilor și 
habitatelor în unele situri Natura 2000 

• Evaluarea impactului antropic în unele situri 
Natura 2000 

• Evaluarea stării de conservare a unor specii și 
habitate de interes comunitar 

UEB 58812 lei Responsabil: conf.univ.dr. 
Suzana Cocioabă +  
Membrii 
Departamentului de 
Științele Mediului 

articole reviste ISI  

articole reviste 

comunicări științifice 

studii 
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 Denumirea activității de cercetare Tip 
finanțare 

Buget Persoane implicate Rezultate așteptate 

 Facultatea de Educație Fizică și Sport UEB 93977 lei   

1 Proiect: Analiza potențialului biomotric al elevilor 
din ciclul primar stabilit prin procesul de evaluare 
din lecția de educație fizică. 
(program de licență) 

UEB 10000 lei prof.univ.dr. Sanda Toma 
Urichianu / studenți, 
masteranzi 

Studii individuale și de echipă, articole și lucrări publicate în 

reviste indexate ISI Thomson sau indexate în baze de date 

internaționale (BDI) conferințe internaționale și naționale. 

2 Perfecționarea ariei curriculare Educație fizică și 

Sport în învățământul preșcolar, primar, gimnazial 

și liceal. 

(program de licență și master) 

UEB 20000 lei prof.univ.dr. Sanda Toma 
Urichianu; prof.univ.dr. 
Potop Vladimir/ studenți, 
masteranzi 

Studii individuale și de echipă, articole și lucrări publicate în 

reviste indexate ISI Thomson sau indexate în baze de date 

internaționale (BDI), conferințe internaționale și naționale. 

3 Biomecanica aplicată în sportul de performanță. 

Colaborare cu tema proiectului 2.11. 

Statodynamichna stability as a basis for technical 

training of those involved in sport gymnastics 

views. Colaborare cu tema proiectului 2.32. 

 „Pregătirea tehnică a sportivilor calificaţi pe baza 

raţionalizării tehnicii execuţiei exerciţiilor de 

concurs” 

UEB 30000 lei prof.univ.dr. Vladimir 
Potop /prof.univ.dr. 
Boloban Victor; 
Maksimova A.Ju.   UNEFS 
a Ucrainei 

Documente de implementare în pregătirea practică și 

teoretică în cadrul procesului instructiv – 2 documente; 

2 articole în conferințe; 

2 lucrări în ISI sau BDI  

4 Organizarea Sesiunii Internaționale de Comunicări 
Stiințifice - cadre didactice 
(program de licență și master) 

 

UEB 22577 lei prof.univ.dr. Vladimir 
Potop 

Publicare 20 lucrări sau studii 

http://www.ueb.ro/efs/cercetare.php 

5 Organizarea Sesiunii de Comunicări Științifice a 
studenților 

UEB 1500 lei  Responsabil: prof.univ.dr. 
Vladimir Potop  

http://www.ueb.ro/efs/cercetare.php  

10 referate 

6 Organizarea Conferinței internaționale EUB 2018 
Ecology of XXI Century, Aprilie 2018 

UEB 5000 lei  
 

Responsabil: prof.univ.dr. 
Vladimir Potop 

Publicarea în volumul conferinței cu ISBN – 2 lucrări 

7 Publicarea revistei KINECO UEB 2400 lei  
 

Responsabil: prof.univ.dr. 
Vladimir Potop; 
conf.univ.dr. Neder 
Florina 

http://www.ueb.ro/efs/revista_kineco/  

 

8 Alte realizări științifice UEB 2500 lei   
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 Denumirea activității de cercetare Tip 
finanțare 

Buget Persoane implicate Rezultate așteptate 

 Facultatea de Psihologie UEB 75485 lei   

1 Proiect ”ECO-PSY 2018”: „Psihologia și realitatea 
românească la început de secol XXI” 
Teme: 
Provocările psihologiei și oportunitățile 

schimbărilor psihosociale (program de licență) 

Dezvoltarea psihologiei ca știință și practică. Noi 

perspective asupra mediului (program de master) 

Teme de cercetare individuale: 
 
1. Setul de criterii psihologice privind trăsăturile de 
personalitate cu valoare de predictor în activitatea 
de selecţie şi încadrare în profesia de psiholog 
2. Atitudini și comportamente față de mediu. 
Studiu sociologic în UEB 
3. VUCA - o realitate a vieții cotidiene 
4. Adaptarea în limba română a Chestionarului de 
personalitate (MLO) - ,,Adaptarea,, privind 
potenţialul de adaptare neuro-psihică, elaborat în 
limba rusă de A.G. Maclacov şi S.V. Cermianin 
(1993) 
5.Dezvoltarea sistemului de valori personale în 
contextul procesului de reinserție socială a 
deținuților 
6. Dezvoltarea competenței parentale a studenților 
ca factor de armonizare a relației muncă-familie 
7.Primul ajutor psihologic în cazul incidentelor 
critice 
8. Abuzul emoțional și neglijarea copiilor pe durata 
unui proces de divorț în instanță 
9. Efecte ale migrației în formarea și dezvoltarea 
viitorului adult 

UEB 64985 lei Responsabili: 
lect.univ.dr. C-tin 
Edmond Cracsner +  
Membrii 
Departamentului de 
Psihologie și Științele 
Educației 
Membrii 
Departamentului de 
Formare 
Psihopedagogică 
Coordonatorii de 
teme 

2 articole reviste ISI 

4 articole reviste BDI 

10 comunicări științifice 

2 studii 



17 
 

 Denumirea activității de cercetare Tip 
finanțare 

Buget Persoane implicate Rezultate așteptate 

2 Organizarea Sesiunii Internaționale de Comunicări 
Științifice - cadre didactice 

UEB 4000 lei  
 

Responsabili: 
lect.univ.dr. C-tin 
Edmond Cracsner 
Conf.univ.dr. 
Irina Anca Tănăsescu 
Lect.univ.dr. 
Simona Maria 
Glăveanu 

12 lucrări științifice 

3 Organizarea Sesiunii de Comunicări Științifice a 
studenților 

UEB 1500 lei  Responsabili: 
lect.univ.dr. C-tin 
Edmond Cracsner 
Conf.univ.dr. 
Irina Anca Tănăsescu 
Lect.univ.dr. 
Simona Maria 
Glăveanu 

15 lucrări 

4 Organizarea Conferinței internaționale EUB 2018 
Ecology of XXI Century, Aprilie 2018 

UEB 5000 lei  
 

Responsabili: 
lect.univ.dr. C-tin 
Edmond Cracsner 
Conf.univ.dr. 
Irina Anca Tănăsescu 
Lect.univ.dr. 
Simona Maria 
Glăveanu 

5 lucrări științifice 

 

 


