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ÎN ANUL 2023 

 

 

 Planul privind Cercetarea Științifică pentru anul 2023 este stabilit pe baza Strategiei 
privind Cercetarea Științifică la nivelul universității pentru perioada 2020–2024 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 2023 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 2020-2024 constă în afirmarea prestigiului universității în plan național și 
internațional. 

Obiectivele generale privind cercetarea științifică pentru anul 2023 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. 

Obiectivele specifice privind cercetarea științifică pentru anul 2023 urmăresc: 

 Obiectivele specifice privind resursele umane  

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

� 1



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; 

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 
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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 2023 sunt următoarele: 
 științe inginerești; 
 științe sociale; 
 științe sportului și educației fizice; 
 dezvoltare durabilă; 
 ecologie și protecția mediului; 
 departamentul de formare psihopedagogică. 

Mecanismele de monitorizare a activității de cercetare prevăzute în Planul de Cercetare 
Științifică în anul 2023, 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; 

 un raport anual privind cercetarea științifică, elaborat la nivelul facultății și a 
Departamentului de Formare Psihopedagogică; 

 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 și a Departamentului de Formare 
Psihopedagogică. 

 Planurile de cercetare științifică adoptate la nivelul colectivelor din cadrul facultăților 
sunt anexă la prezentul plan. 
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 În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Granturi pentru 
digitalizarea universităților, în anul 2022 a fost depus și câștigat în competiție națională 
grantul cu titlul: “TDEC - Tranziție digitală și eco-climatică!”. Valoarea totală a grantului 
este de 16.682.138,28 Lei, iar durata acestuia este Septembrie 2022 – Decembrie 2025.  
Universitatea Ecologică din București (UEB) consideră digitalizarea ca pe o componentă de 
bază a misiunii asumate prin Carta universității. Viziunea asupra procesului continuu de 
digitalizare a activităților de educație, dar și al celor administrative din cadrul universității 
este asumată în strategia de digitalizare a universității. Prin activitățile de digitalizare UEB va 
sprijini și promova inițiativele de dezvoltare durabilă a sistemului informațional de la nivelul 
universității, de formare continuă, învățare pe parcursul vieții și promovare a digitalizării în 
rândul studenților.  

Primul obiectiv al grantului este destinat cercetării științifice, astfel: 

OB1 Dezvoltarea infrastructurii digitale necesară pentru derularea optimă și incluzivă a 
activității de predare evaluare și a managementului școlarității, pentru un număr de 18 
laboratoare și centre: 14 laboratoare dintre care 8 existente și 6 noi și 4 centre de cercetare, 
din care 2 centre existente și 2 centre noi. 

         Rector,                               Prorector,      

Conf.univ.dr. Giuliano TEVI   Conf.univ.dr. Antoniade-Ciprian ALEXANDRU-CARAGEA 

 

Planul de cercetare științifică a Universității Ecologice din București pentru anul 2023  
a fost validat în ședința Senatului UEB din data de 19.01.2023. 

 

                                     Președinte al Senatului UEB, 

Prof. univ. dr. Constantin DĂNCIULESCU 
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Universitatea Ecologică din București 

Facultatea de Management Financiar 

 

PLANUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ  

PENTRU ANUL 2023 

 

 

Planul de Cercetare Științifică pentru anul 2023 este stabilit pornind de la Strategia privind 

Cercetarea Științifică la nivelul Facultății de Management Financiar pentru perioada 2020–

2024, fiind principalul instrument de implementare a obiectivelor strategice privind 

cercetarea pentru toate programele de studii ale facultății.  

Planul de cercetare științifică pentru anul 2023 este adoptat de Consiliul Facultății și 

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

valorificare a cercetării. 

Obiectivul principal privind cercetarea științifică în Facultatea de Management Financiar în 

perioada 2020-2024 constă în menținerea și consolidarea prestigiului rezultatelor științifice 

ale Facultății de Management Financiar la nivel național și internațional. 

Obiectivele specifice privind cercetarea științifică pentru anul 2023 urmăresc: 

O1. Creșterea nivelului de recunoaștere și vizibilitate a rezultatelor cercetării științifice, prin 

participarea la conferințe științifice naționale și internaționale recunoscute; 

O2. 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; 

O3. 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; 
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O4. Crearea unui mediu atractiv de cercetare pentru toate cadrele didactice și de cercetare 

din facultate și pentru colaboratori; 

O5. Creșterea contribuției personalului didactic la dezvoltarea cercetării științifice la nivel 

național; 

O6. Angrenarea unui număr cât mai mare de studenți în activitățile de cercetare; 

O7. Sprijinirea cadrelor didactice tinere pentru a deveni membri în asociații științifice și  

profesionale din țară (AURSF, AEF, AGER, RRSA etc.) și internaționale (ERSA, RSAI, EALE, R 

etc.). 

O8. Realizarea unei legături directe între învățământ și cercetarea științifică din mediul 

privat, promovarea învățării prin cercetare, îmbinarea cercetării de vârf cu învățământul la 

nivel de excelență, inclusiv în organizarea activității de cercetare, prin constituirea de 

colective de cercetare. 

În cadrul Facultății de Management Financiar, 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 din Departamentul de 

Management Financiar, Facultatea de Management Financiar. 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 2023 sunt următoarele: 

- științe socio-economice; 
- finanțe și bănci; 
- economia dezvoltării durabile; 
- economia mediului. 

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

Științifică în anul 2023, precum și de evaluare a activităților specifice la nivelul facultății sunt 

următoarele: 

- 3 rapoarte trimestriale 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/cercetător 

științific; 

- Un raport anual privind cercetarea științifică, elaborat la nivelul facultății. 
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Activități de cercetare științifică prevăzute pentru anul 2023 

 Denumirea activității de cercetare Tip 
finanțare 

Buget Persoane implicate Rezultate așteptate 

 TOTAL  105566 lei   

1. Proiect ”Economic Growth and Sustainable 
Development”  

UEB 79175 lei Manager proiect 
Ungureanu Carmen 

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 
 
Alexandru Ciprian  
 
 
Ungureanu Carmen 
 
 
 
Jula Dorin 
 
Constantinescu Dan 
 
 
 
 
Scarlat Valentin 
 
Paja Mariana 
 
 
 
 
Tocan Madalina 
 
 

 
 
Alexandru Ciprian 
1. Estimates of Popolation in Intercensus Period in Romania  

 
Ungureanu Carmen 
1.Contabilitatea operatiunilor de explorare si evaluare a 
resurselor minerale.. 
 
Jula Dorin 
 
Constantinescu Dan 
Proiect: Lifesaving Evacuation, Assistance and Protection (LEAP) 
in Ukraine, Moldova, Romania 2022-2023, finantare ADRA 
Canada,  CAD $ 900.728 
 
Scarlat Valentin 
1.Sistemul bancar din Romania, scurta retrospectiva 2019-2021 
Paja Mariana 
1.Impactul pandemiei asupra echilibrului dintre creșterea 
economică și consolidarea  bugetară. 
2.Influența pandemiei COVID asupra turismului în România. 
 
Tocan Madalina 
The performance of RDI sector in Romania- in Romanian 
Economic Journal 
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 Denumirea activității de cercetare Tip 
finanțare 

Buget Persoane implicate Rezultate așteptate 

 
Mircea Arina 
 
 
 
Pana Cristian 
 
 
 
 
Ciuvica Mariana 

 
Mircea Arina 
1. Provocari actuale ale marketingului in mediul online. 
2. Managementul si marketingul reputatiei online. 
 
Pana Cristian 
1. The impact of fiscal and budgetary policies in a current 
economic environment; 
2. The impact of COVID-19 Pandemic on public debt 
 
Ciuvica Mariana 
 

1.2 Financing of Social and Economic Development. 

New Perspectives for Environment  

(program de masterat) 

 

UEB 26391 lei Echipa de proiect 
 
Alexandru Ciprian  
 
 
Ungureanu Carmen 
 
 
 
Jula Dorin 
 
Constantinescu Dan 
 
Scarlat Valentin 
 
 
Paja Mariana 
 
Tocan Madalina 

 
 
Alexandru Ciprian  
Trusted Smart Statistics – Web Intelligence Network 
 
Ungureanu Carmen 
1.The Environmental Impacts of Good Waste Along of Food 
Chain-from Farm to Fork. 
 
Jula Dorin 

 
Constantinescu Dan 
 
Scarlat Valentin 
1. Evolutii macrofinanciare in Romania 2019-2021 
 
Paja Mariana 
 
Tocan Madalina 
Improving the economic development of Romania through 
research and development 

2 Dezvoltări teoretice si modele comportamentale UEB 5000 lei Echipa de proiect Studiu privind modelele comportamentale aplicate in economie 
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 Denumirea activității de cercetare Tip 
finanțare 

Buget Persoane implicate Rezultate așteptate 

aplicate in economie si finanțe IPE Albu Lucian 
Iordan Marioara 
Jula Dorin 
Alexandru Ciprian 

si finanțe 

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

UEB 1000 lei Manager 
Alexandru Ciprian  
 

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

4 Organizarea Conferinței internaționale organizată 
în parteneriat cu Institutul Național de Statistică,  
CBS Olanda și Statistics Austria - The Use of R in 
Official Statistics, Septembrie 2023. 

UEB 5000 lei Alexandru Ciprian 
 

Organizarea și desfășurarea lucrărilor conferinței 
Publicarea volumului conferinței în Revista Română de 
Statistică/Romanian Statistical Review, ISSN 1018-046X, 
https://ideas.repec.org/a/rsr/journl/. 
Revista indexata Web Of Science Core Collection – Emerging 
Sources Citation Index (ESCI), a Clarivate Analytics database. 

5 Organizarea Conferinței internaționale EUB 2023 
Ecology of XXI Century, Aprilie 2023 
Sustainable recovery and resilience of the 
Romanian economy in a global context 

UEB 10000 lei Alexandru Ciprian 
Ungureanu Carmen 

Organizarea și desfășurarea lucrărilor conferinței: 
http://www.ueb.ro/stiinteeconomice/cercetare 
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 2022 

UEB 5000 lei Jula Dorin Organizarea și desfășurarea lucrărilor conferinței: 
http://www.ueb.ro/stiinteeconomice/cercetare 
 

7 Organizarea sesiunii de comunicări științifice a 
studenților, Aprilie 2023 

UEB 522 lei studenți din 
programele de 
licență și master 

comunicări științifice 

 

8 Grantul ESSnet TSS_WIN (Trusted Smart Statistics – 
Web Intelligence Network) 

• WP2: OJA and OBEC software: coordonator: 
Polonia (PL-GUS).  

• WP3: New use-cases, coordonator: Bulgarian 
National Statistical Institute (BNSI)  

perioada de derulare 01.02.2021-31.01.2025 

Eurostat Contract 
individual 

Alexandru Ciprian -
expert 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/WPB_Online_job_
vacancies  

9 Proiect POCU Start la antreprenoriat, Cod SMIS 
105478, valoare: 7.902.534,75 lei 
perioada de derulare 10.01.2018-09.06.2021 

POCU Contract 
individual 

Dan Constantinescu - 
manager proiect 

www.startlaantreprenoriat.ro 

http://www.eer.ueb.ro/
https://ideas.repec.org/a/rsr/journl/
http://www.ueb.ro/stiinteeconomice/cercetare
http://www.ueb.ro/stiinteeconomice/cercetare
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/WPB_Online_job_vacancies
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/WPB_Online_job_vacancies
http://www.startlaantreprenoriat.ro/
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 Denumirea activității de cercetare Tip 
finanțare 

Buget Persoane implicate Rezultate așteptate 

10 Activități de cercetare cu studenți/masteranzi UEB  grup de 2 masteranzi 
ai programului 
MF/FPS– coord. 
Alexandru Ciprian 

Piețe Financiare în context european 

grup de 2 studenti 
anul 1 IF– coord. 
Constantinescu Dan 

Comparative analysis of the insurance structure in the European 
Union 

grup de 3 masteranzi 
ai programului MF– 
coord. 
Constantinescu Dan 

Comparative analysis of financial-banking supervision systems 

grup de 2 masteranzi 
ai programului 
MF/FPS– coord. 
Constantinescu Dan 

New challenges in the field of private pensions 

grup de 2 masteranzi 
ai programului MF– 
coord. Scarlat 
Valentin 

Tendințe ale sistemului bancar romănesc 

grup de 2 studenti 
anul 1 IF– coord. 
Ungureanu Carmen 

Contributions of the Romanian personalities to the 19th century 
accounting literature  

grup de 3 masteranzi 
ai programului MFM– 
coord. Ungureanu 
Carmen 

Public Procurement in Romania 

grup de 2 masteranzi 
ai programului FPS– 
coord. Ungureanu 
Carmen 

Care costs analysis for the elderly 

1 student anul 1 
master – coord. 
Tocan Madalina 

Comparative analysis of the RDI sector in Romania and EU 

 

grup de 2 masteranzi Legal and institutional framework and long-term social 
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 Denumirea activității de cercetare Tip 
finanțare 

Buget Persoane implicate Rezultate așteptate 

ai programului FPS– 
coord. Tocan 
Madalina 

protection strategies 
 

grup de 2 masteranzi 
ai programului FPS– 
coord. Tocan 
Madalina 

Research-development-innovation activity comparative analysis 
in Romania and EU 

grup de 2 studenti 
anul 3 IF– coord. Paja 
Mariana 

Gradul de îndatorare al României - riscul de solvabilitate 

grup de 3 masteranzi 
ai programului MF– 
coord. Paja Mariana 

Influenta fondurilor europene asupra deficitului de cont curent 

grup de 2 masteranzi 
ai programului MFM– 
coord. Paja Mariana 

Redirecționarea de catre UE a fondurilor structurale și de 
coeziune  

grup de 2 studenți 
anul I IF 

Globalizarea piețelor financiare 

grupe de 2 studenți 
anul II IF 

Evoluția cheltuielilor publice în perioada 2015 – 2018 

grup de 2 studenți 
anul III IF 

Fiscalitatea în Uniunea Europeană – evoluții și tendințe  

Data:  

19 ianuarie 2023 

Responsabil cu activitatea de cercetare științifică, 

Conf. univ. dr. Ciprian ALEXANDRU 

 

Decan, 

Conf. univ. dr. Carmen UNGUREANU 



 

 

FACULTATEA DE DREPT 
 

 

 

PLANUL ANUAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ AL FACULTĂŢII 

ANUL 2022-2023 

 

 

 

Activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul Facultăţii de Drept se desfăşoară pe baza Strategiei facultății privind activitatea de cercetare 

ştiinţifică pentru perioada 2020-2024 şi a Planului privind activitatea de cercetare ştiinţifică anuală, documente care prevăd şi pun un accent deosebit 

pe cercetarea realizată atât în cadrul programelor de studii universitare de licenţă, cât şi al programelor de studii universitare de masterat. 

Planul de cercetare știinţifică pentru anul 2023 este adoptat de Consiliul facultăţii şi specifică resursele financiare și modul de alocare a 

acestora, precum și modalităţile de valorificare a cercetării. 

 Obiective strategice generale. În vederea realizării obiectivului major al Strategiei Universităţii Ecologice din Bucureşti privind cercetarea 

ştiinţifică în perioada 2020-2024, respectiv afirmarea prestigiului universităţii în plan naţional şi internaţional şi asigurarea vizibilităţii cercetării 

ştiinţifice din Universitatea Ecologică din București, fapt care să permită o clasificare corespunzătoare în evaluările naţionale ale universităţii şi ale 

programelor de studii, Facultatea de Drept îşi asumă, concomitent cu misiunea didactică, şi misiunea de cercetare ştiinţifică. Această activitate 

presupune: 

La nivelul facultăţii, obiectivele strategice generale sunt formulate în acord cu obiectivele stabilite la nivelul universităţii, precum şi cu 

principalele tendinţe şi cerinţe impuse de cercetarea ştiinţifică pe plan naţional, european  şi internaţional, vizând următoarele aspecte:  

- resursele umane; 

- infrastructura de cercetare, 

- colaborarea instituţională; 

- managementul cercetării.  

 

Obiective strategice specifice. Resursa umană, reprezentată, în egală măsură, de cadre didactice şi de studenţi, constituie cea mai importantă 

verigă în asigurarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice la nivelul performanţelor contemporane. Pornind de la această premisă, fiecărui cadru didactic 

îi revine obligaţia de a desfăşura, individual sau în cadrul colectivului din care face parte, o activitate de cercetare ştiinţifică materializată în: 

a) elaborarea de cursuri universitare, tratate, monografii, legislaţie adnotată, îndrumare practice, publicate la edituri cu prestigiu internaţional 

sau cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice; 

b) publicarea de articole şi studii în reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale recunoscute ori în reviste cu prestigiu 

recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice; 



c) realizarea de capitole de carte sau studii în volume colective ori în volumele unor conferinţe naţionale sau internaţionale, publicate la 

edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice.  

În realizarea acestor deziderate, principalele obiective propuse sunt următoarele: 

- mobilizarea cadrelor didactice în elaborarea cursurilor, tratatelor şi a monografiilor prin instituirea unui sistem de premiere şi recompensare; 

- încurajarea participării cadrelor didactice la contracte de cercetare şi granturi naţionale şi internaţionale, finanţate din surse publice sau 

private sau în parteneriat cu instituţii publice sau private; 

- stimularea participării cadrelor didactice şi a studenţilor  la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 

- formarea unor colective de cercetare alcătuite din cadre didactice şi studenţi în vederea analizei fenomenului juridic naţional, european şi 

internaţional; 

- participarea la realizarea de proiecte ştiinţifice în domeniul protecţiei mediului, în scopul de a evidenția contribuția originală şi eficientă a 

facultății la circuitul intern şi internaţional de valori; 

- sprijinirea cercetării multi - sau interdisciplinare, cu participarea cadrelor didactice şi a studenţilor; 

- promovarea libertăţii de alegere a tematicii de cercetare şi a dreptului de asociere în realizarea unor acţiuni de performanţă în folosul 

cercetării ştiinţifice de excelenţă; 

- implicarea colectivelor de cercetare ale Facultăţii de Drept în organizarea şi desfăşurarea activităţii de cercetare, prin realizarea în fiecare 

an a unui volum având o temă generală, aprobată de Consiliul facultăţii, urmărindu-se tezaurizarea şi difuzarea valorilor ştiinţei şi culturii juridice.  

Mecanismele de monitorizare a activității de cercetare prevăzute în Planul de cercetare științifică pentru anul 2023, precum și de evaluare 

a activităților specifice la nivelul facultății sunt următoarele: 

- 4 rapoarte trimestriale privind activitatea de cercetare științifică la nivelul programelor de licență și de masterat; 

- un raport anual privind cercetarea științifică, elaborat la nivelul facultății. 

 

 

 Denumirea activității de cercetare Tip 

finanțare 

Buget Persoane implicate Rezultate așteptate 

1. Proiect „Criza energetică și conceptul de 

dezvoltare durabilă” 

UEB 2.000 lei  

 

 

 

1.Prof.univ.dr. Mircea Duţu:  

 

2. Conf.univ.dr. Andrei Duţu:  

 

 

3. Prof.univ.dr. Alexandru Țiclea 

 

Studii individuale și în echipă, 

lucrări publicate în reviste indexate 

în baza de date internaționale 

(BDI): 

1. Dreptul fundamental la o climă 

propice  

2. Posibilitatea recunoaşterii 

prejudiciului de anxietate în dreptul 

românesc 

3.1. Programul individualizat de 

muncă 



2.  „Modernizarea dreptului și a 

infrastructurii judiciare din România în 

contextul digitalizării” 

(program de licență) 

 

UEB 25.500 lei Echipa de proiect: 

1. Prof.univ.dr. Mircea Duțu 

 

2. Conf.univ.dr. Andrei Duțu 

 

 

 

 

3.Prof.univ.dr. Maria Fodor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Prof.univ.dr. Alexandru Ţiclea 

 

5. Prof.univ.dr. Petre Buneci 

 

6. Conf.univ.dr. Bogdan Buneci 

 

 

 

7. Conf.univ.dr. Andreea Rîpeanu 

 

 

 

 

 

 

1. Repararea prejudiciului climatic 

 

2.1. Funcția socială și ecologică a 

proprietății 

2.2. Fundamentele dreptului privat 

digital 

 

3.1. Relația dintre jurisprudența 

Curții Constituționale și 

jurisprudența CEDO 

3.2. Impactul digitalizării asupra 

procesului civil 

3.3. Asemănări și deosebiri între 

mijloacele procesuale de asigurare 

a unei practici judiciare unitare 

3.4. Semnificația noțiunilor de „act 

juridic civil” și „act de procedură 

civilă” 

3.5. Despre nulitatea actelor de 

procedură civilă 

 

4. Dreptul muncii. Curs universitar 

 

5. Personalitatea legii penale 

 

 6. Competența Înaltei Curți de 

Casație și Justiție în cazul în care 

cursul justiției este întrerupt 

 

7.1. Particularităţile jurisprudenţei 

în calitate de izvor de drept. 

7.2. Reglementarea socială, 

condiţie indispensabilă a 

comportamentului uman.  



8.Conf.univ.dr. Irina Grigore-

Rădulescu 

 

 

 

 

 

9.Conf.univ.dr. Corina Popescu 

 

 

 

 

 

 

 

Coautorat:  

GRIGORE-RĂDULESCU Maria-

Irina, POPESCU Corina Florența 

 

 

 

 

 

 

10.Conf. univ. dr. Aurelian 

GHERGHE 

 

 

11. Lector univ.dr. Mircea Popescu 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Nevoia de rigoare în utilizarea 

terminologiei juridice 

8.2.Influența factorului demografic 

asupra politicii legislative 

naționale, regionale și 

internaționale 

 

9.1. Actualitatea principiilor 

dreptului internațional public în 

contextul conflictului ruso-

ucrainean 

9.2. Impactul sancțiunilor 

internaționale asupra economiei 

globale 

 

- Protecția juridică a drepturilor 

omului, Curs universitar, ediția a II-

a, revăzută și adăugită 

-Teoria generală a dreptului – curs 

universitar și caiet de seminar 

-Drept internațional public. 

Instituții, Curs universitar, ediția a 

II-a revăzută și adăugită 

 

10. Forma adopției în dreptul 

internațional privat român. Norme 

conflictuale și aspecte procedurale 

 

11.1. Rolul tratatelor internaționale 

în menținerea ordinii juridice 

mondiale 

11.2. Clauze specifice tratatelor 

internaționale 

11.3. Regimul juridic aplicabil 

dreptului de trecere al navelor 

militare 



 

 

 

 

12.Lector univ.dr. Victor 

Marcusohn 

 

 

 

 

 

13.Lector univ.dr. Gabriela Matei 

 

 

 

 

 

 

14.Conf.univ.dr. Laura Georgescu 

 

 

 

 

15.Conf. univ.dr. Sorana Popa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4. Analiza spațiului aerian din 

perspectiva dreptului internațional 

public  

 

12.1.Elaborare si publicare Curs 

universitar: Drept civil. Succesiuni. 

12.2. Elaborare articol de 

specialitate cu privire la regulile de 

urbanism si de construire pentru un 

oras SMART. 

 

13. 1. Reglementarea protectiei 

patrimoniului cultural. Evoluție 

comparatistă 

13.2. Tehnici de investigare 

criminalistica a infracțiunilor ce 

aduc atingere patrimoniului cultural 

 

14. 1. Dreptul muncii. Curs 

universitar, 

14.2. Dreptul securității sociale. 

Curs universitar 

 

15.1. Drept civil, note de curs, 

ediția a II-a 

15.2. Mijloace de ocrotire a 

persoanelor majore în 

reglementarea Codului civil actual 

15.3. Drept comercial/Teorie și 

jurisprudență 

15.4. Modernizarea dreptului 

societăților comerciale în domeniul 

digital – un proiect legislativ 

european 

 



16. Lector univ. dr. Adrian Petre  

Danciu 

 

17. Lector univ. dr. Cleopatra 

Drimer 

 

 

18. Lector univ.dr. Giorgiu Coman 

 

19. Lector univ.dr. Simona 

Mihăilescu 

 

20. Lector univ.dr. Angelica 

Cobzaru 

 

 

 

21.Asist.univ.dr. Monica 

Ungureanu 

 

 

 

 

 

 

22.Asist. univ. dr. Andreea 

Băbeanu 

 
 
 
 
 
 
 
 

16. Posibile efecte ale Brexit-ului 

asupra bugetului U.E 

 

17. Acțiunea în răspundere penală a 

persoanei juridice în domeniul 

protecției mediului   

 

18.Elemente de noutate în dreptul 

european al concurenței 

19. Invocarea excepției de 

neconstituționalitate 

 

20.1. Agricultura ecologica - 

tendinte si perspective 

20.2. Evoluția agriculturii din 

perspectiva digitalizarii 

 

21.1. Probleme relevante privind 

procedura de soluţionare a 

recursului în casaţie. 

21.1.Rolul judecătorului de cameră 

preliminară în procesul penal 

potrivit noilor modificări din Codul 

de procedură penală. 

 

22.1.Procedura privitoare la 

înscrierea drepturilor dobândite în 

temeiul uzucapiunii – soluții din 

doctrină și jurisprudență, în lumina 

noului Cod de procedură civilă și 

raportate la Decizia în înțelesul 

legii nr. 19/2015 a ICCJ 

22.2.Răspunderea statului pentru 

prejudiciile cauzate prin erorile 

judiciare 



3. „Reconfigurarea globalizării și 

reconfigurarea dreptului” 

(program de masterat) 

UEB 25.000 lei Echipa de proiect: 

1. Prof.univ.dr  Mircea Duțu 

 

 

 

2.Prof.univ.dr. Maria Fodor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Prof.univ.dr. Alexandru Ţiclea 

 

 

 

4. Conf.univ.dr. Andrei Duțu 

 

 

 

 

 

 

1. 1. Răspunderea în materia 

efectelor schimbărilor climatice 

1.2. Dreptul internațional al climei 

 

2.1. Accesul liber la justiție – 

principiu constituțional și drept 

fundamental al persoanei 

2.2. Observații referitoare la 

mijloacele de drept civil prin care 

se realizează ocrotirea persoanelor 

cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale 

2.3. Comunicarea hotărârilor 

judecătorești din perspectiva 

Codului de procedură civilă 

2.4. Probațiunea judiciară în 

contestația la executare 

2.5. Contestația privind 

tergiversarea procesului civil 

2.6. Remedii posibile pentru 

depășirea impedimentului la 

executarea silită constând în refuzul 

minorului sau aversiunea acestuia 

față de creditor 

 

3.1. Tratat de dreptul muncii 

3.2. Norme europene și naționale 

privind salariul minim 

 

4. 1. Acțiunea în neîndeplinirea 

obligațiilor europene 

4. 2. Controlul de legalitate al 

actelor europene 

 



5. Conf.univ.dr. Andreea Rîpeanu 

 

 

 

 

6.Conf.univ.dr. Irina Grigore-

Rădulescu 

 

 

 

 

7.Conf.univ.dr. Corina Popescu 

 

 

 

 

 

 

8.Conf. univ. dr. Aurelian Gherghe 

 

 

9. Lector univ.dr. Gabriela Matei 

 

 

 

10. Lector univ.dr. Laura 

Georgescu 

 

 

 

11.Conf. univ.dr. Sorana Popa 

 

 

 

 

 

5.1 Despre sistemele juridice şi 

dreptul penal în Lumea Antică. 

 5.2.Despre proprietate în dreptul 

penal roman. 

 

6.1. Cooperarea polițienească în 

Spațiul Schengen 

6.2. Analiza respectării drepturilor 

omului în cazul conflictului armat 

din Ucraina 

 

7.1. Rolul NATO și al alianțelor 

politico-militare în actualul context 

internațional 

7.2. Conflictul armat din Ucraina 

versus normele și principiile 

dreptului internațional public 

 

8. Normele conflictuale privind 

căsătoria 

 

9. Tehnici de investigare a 

criminalității organizate în spațiul 

european. 

 

10.1. Dreptul salariatului de a 

beneficia de concediu de îngrijitor 

10.2. Concediu paternal plătit și 

condițiile de acordare a acestuia 

 

11.1. Sancționarea clauzelor 

abuzive și restabilirea echilibrului 

contractual în contractele de 

furnizare 



12.Lector univ.dr. Angelica 

Cobzaru 

 

 

 

 

13.Lector univ. dr. Adrian Petre  

Danciu 

 

 

14.Lector univ. dr. Cleopatra 

Drimer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Lector univ.dr. Giorgiu Coman 

 

 

11.2. Apărarea drepturilor 

consumatorului modern șu 

responsabil 

 

12.1. Provocari privind  

schimbarilor climatice la nivel 

global 

12.2. Deseurile - aspecte de 

criminalitate de mediu 

 

13.1. Armonizarea procedurilor 

fiscale din Uniunea Europeană 

13.2. Evitarea riscurilor valutare 

 

14.1. Unele reflecții asupra 

executării măsurii de siguranță a 

confiscării speciale și a confiscării 

extinse 

14.2. Supravegherea prin brățara 

electronică – măsură alternativă de 

executare a pedepsei privative de 

libertate. 

 

15.Constatarea și sancționarea 

practicilor abuzive în Uniunea 

Europeană 

4. Organizarea Conferinţei 

internaţionale EUB 2023 Ecology of XXI 

Century, Aprilie 2023 (Secțiunea „Drept”) 

 Law section: „Environmentalism: 

political and legal doctrine of the XXI 

Century 

UEB 2000 EURO Prof.univ.dr. Mircea Duțu 

Prof.univ.dr. Petre Buneci 

Prof.univ.dr. Maria Fodor 

Publicarea lucrărilor conferinței în 

volum cu ISBN  

 

 

 

 

DECAN,          DIRECTOR DE DEPARTAMENT, 

prof.univ.dr. Maria FODOR        lector univ.dr. Cleopatra DRIMER 
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UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI 

FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ  

DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE INGINEREŞTI 

DECAN 

                    Prof. univ. dr. ing. Cristin BIGAN 

 

PLANUL INTERN DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PE ANUL 2023 

AL FACULTĂŢII DE INGINERIE MANAGERIALĂ  

 

 
Planul de Cercetare Științifică pentru anul 2023 este stabilit pornind de la Strategia privind Cercetarea Științifică la nivelul Facultății de Inginerie 

Managerială pentru perioada 2020–2024, fiind principalul instrument de implementare a obiectivelor strategice privind cercetarea pentru toate programele de 

studii ale facultății.  

Planul de cercetare științifică din anul 2023 este adoptat de Consiliul Facultății și specifică resursele financiare și modul de alocare a acestora, precum și 

modalitățile de valorificare a cercetării. 

 
Nr. crt. Denumirea temei de 

cercetare științifică 

Termen de 

realizare 
Beneficiar 

Buget 2023 

(Lei) 

Responsabil 

temă 
Colaboratori temă Rezultate estimate Rezultate așteptate 

1. 1 Cercetări in domeniul 

aplicațiilor inteligentei 

artificiale 

 

2018-2024 UEB - FIM 

7688 

Prof. univ. dr. 

ing. Cristin 

BIGAN 

 Articol Conferință UEB – 2023 
Articol revistă 

 

2. 2

. 
Modelarea sistemelor tehnic și 

economice 
2018-2024 UEB - FIM 

4205 Conf. Dr. Ing. 

Valentin 

PANDURU 

 Articol Conferință EUB-2023 Monografie științifică 

3. 3 Noi surse de energie 

regenerabila pentru 

alimentarea unei case 

inteligente 

2018-2024 UEB - FIM 

7684 

Prof. dr. ing. 

Cristin BIGAN 
Conf. Dr. Ing. Valentin PANDURU Articol Conferință UEB – 2023 Lucrare științifică 

4. 4 Aspecte tehnice si inginerești 

legate de Securitatea si 

prevenirea incendiilor la locul 

2020-2024 UEB-FIM 

6212 

 
Prof. dr. ing. 

Cristin BIGAN 
 Articol Conferință UEB – 2023 Lucrare științifică 
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de munca. 

5. 5 
Studii experimentale privind 

tehnologiile aditive 
2018-2024 UEB - FIM 7687 

 

Conf. Dr. Ing. 

Valentin 

PANDURU 

Prof. dr. ing. Cristin BIGAN Articol Conferință UEB – 2023 Lucrare științifica 

6. 6 Studiu statistic al culturii de 

floarea soarelui în România în 

perioada ultimelor 3 decenii 

2021-2024 UEB-FIM 6462 

 

Conf. Dr. Mat. 

Janina Mihaela 

MIHAILA 

 Articol Conferință EUB – 2023 Lucrări științifice 

7. 7 
Procedeu și tehnologie de 

împădurire rapidă în zone 

greu accesibile. 

2016-2024 UEB - FIM 
5851 

 

Prof. univ. dr. 

ing. Marian 

RIZEA 

 
        Lucrare științifică 

 

Propunere Brevet de 

Invenție 

8. 8 Tehnologii de depozitare 

subterană a deșeurilor 

petroliere 

2018-2024 UEB - FIM 7683 

 

Prof. univ. dr. 

ing. Marian 

RIZEA 

 Articol Conferință EUB-2023 Lucrare științifică 

9.  Studii privind modificări 

structurale în apă la variații de 

temperatură și câmp magnetic 

plus electric 

2021-2024 UEB - FIM 
5287 

 

Ş.L. dr. Zoltán 

MAROSY 

Prof Mandrea Lucian. 

Politehnica București 
Articol Conferință EUB-2023 Lucrare științifică 

10.  Utilizarea de energii 

alternative pentru încălzire în 

mediul rural și sectorul agricol 

2022-2026 UEB-FIM 5991 

 

Ș.L. Dr. Ing. 

Cristian Tsakiris 

Pantazescu, S, Năcioiu, N – 

Fundația FIBES, București 
Articol Conferință EUB-2023 Lucrare științifică 

11.  
Conferința EUB 2022 2023 UEB - FIM 

 

6000 
Colectivul 

facultății 
 Articole Conferință EUB - 2023 Lucrări științifice 

12.  Sesiune de comunicări 

științifice pentru studenți si 

masteranzi 

2023 UEB - FIM 

1500 
Colectivul 

facultății 
 Articole Sesiune de Comunicari 

Lucrări sesiune 

studențească 

 

Total    
72250 

    

 

Mecanismele de monitorizare a activității de cercetare și de evaluare a activităților specifice la nivelul facultății sunt următoarele: 

- 2 rapoarte semestriale privind activitatea de cercetare științifică  

- Un raport anual privind cercetarea științifică, elaborat la nivelul facultății.  

 
Întocmit,             Director Temporar Departament de Științe 

Responsabil cercetare științifică             Inginerești, 
Șef lucrări dr. ing. Cristian TSAKIRIS           Șef lucrări dr. ing. Cristian TSAKIRIS 

 
Decan, 

Prof. dr. ing. Cristin BIGAN 
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Universitatea Ecologică din Bucureşti 

Facultatea de Ecologie şi Protecţia Mediului 

 

PLANUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ  

ÎN ANUL 2023 

 

 

Planul de Cercetare Științifică pentru anul 2023 este stabilit pornind de la Strategia privind 

Cercetarea Științifică la nivelul Facultății de Ecologie şi Protecţia Mediului pentru perioada 

2021–2025, fiind principalul instrument de implementare a obiectivelor strategice privind 

cercetarea pentru toate programele de studii ale facultății.  

Planul de cercetare știinţifică din anul 2023 este adoptat de Consiliul Facultăţii şi specifică 

resursele financiare și modul de alocare a acestora, precum și modalităţile de valorificare a 

cercetării. Bugetul alocat cercetării este de 182.520 lei. 

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

Științifică în anul 2023, este reprezentat de raportul anual privind cercetarea științifică, 

elaborat la nivelul facultății. 
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Activități de cercetare științifică planificate pentru anul 2023 

 

Denumirea activității de 
cercetare 

Tip 
finanțare 

Buget 
(lei) 

Responsabil 
 

Echipă Rezultate/link 
 

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

1.1 Evaluarea gradului de 
poluare electromagnetică 
în spaţiile UEB 

UEB  22.815 
Prof univ. dr. 
Constantin 
Dănciulescu 

Prof univ. dr. Constantin Dănciulescu 
Continuare temă 

1.2 GIS - instrument decizional 
pentru intervenţii de 
mediu şi sănătate; 
contaminarea cu nitraţi a 
apei de fântână şi riscul 
pentru copiii nou născuţi 

UEB  

 

22.815 Conf. univ. dr. 
Giuliano Tevi 
 

Conf. univ. dr. Giuliano Tevi 
 Conf. univ. dr. Mihaela Vasilescu 
 Conf. univ. dr. Florian Grigore Rădulescu 
Șef lucrări univ. dr. ing. Delia Mihaela Popescu  

Șef lucrări univ. dr. Gabriela Taulescu 

Continuare temă 

1.3 Managementul deşeurilor. 
Indicatori de performanţă 

UEB  

 

22.815 

Conf. univ. dr. 
Dumitru-Florian 
Grigore-
Rădulescu 

Conf. univ. dr. Dumitru-Florian Grigore-
Rădulescu 
 

Continuare temă 

1.4 Monitorizarea calităţii 
apelor de suprafaţă  din 
bazinele Argeş-Vedea și  
Buzău 

UEB  

 

22.815 

Șef lucrări univ. 
dr. Felicia Benciu 
 

Șef lucrări univ. dr. Felicia Benciu 
 

Continuare temă 

1.5 Producție și consum 
sustenabil, componentă a 
managementului 
resurselor naturale 

UEB  
 

 

22.815 

Conf. univ. dr. 
Florian Grigore - 
Rădulescu  
 

Conf. univ. dr. Mihaela Vasilescu  
Conf. univ. dr. Florian Grigore - Rădulescu  
Șef lucrări univ. dr. Dorin Alexandru Pop 

Continuare temă 

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

2.1  Inventarierea şi cartarea 
speciilor și habitatelor în unele 
situri Natura 2000 

UEB  
22.815 Șef lucrări univ. 

dr. Gabriela 
Staicu 

Șef lucrări univ. dr. Gabriela Staicu 
Șef lucrări univ. dr. Dorin Alexandru Pop 

Continuare temă 

2.2 Evaluarea impactului 
antropic în unele situri Natura 
2000 

UEB  
22.815 Șef lucrări univ. 

dr. Gabriela 
Taulescu 

Șef lucrări univ. dr. Gabriela Taulescu 
Șef lucrări univ. dr. Suzana Cocioabă 
Prof. univ. dr. Iuliana Florentina Gheorghe 

  

Continuare temă 
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Denumirea activității de 
cercetare 

Tip 
finanțare 

Buget 
(lei) 

Responsabil 
 

Echipă Rezultate/link 
 

Conf. univ. dr. Valentin Popescu 
Șef lucrări univ. dr. ing. Delia Mihaela Popescu  

Șef lucrări univ. dr. Finica-Mariana Ivanov 
Șef lucrări univ. dr. Felicia Benciu 

 

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

UEB  
 

 

22.815 Șef lucrări dr. 
Finica-Mariana 
Ivanov 

Șef lucrări univ. dr. Finica-Mariana Ivanov 
Prof. univ. dr. Iuliana Florentina Gheorghe 
Conf. univ. dr. Giuliano Tevi 
Șef lucrări univ. dr. Suzana Cocioabă 
Șef lucrări univ. dr. Delia Mihaela 
Popescu  

Șef lucrări univ. dr. Marian Cioceanu 

 

Continuare temă 

 

 

 

 

 

DECAN      DIRECTOR DEPARTAMENT    Consiliul Facultăţii de Ecologie şi Protecţia         

Mediului 

Şef lucrări dr. Suzana COCIOABĂ  Conf. univ. dr. Florian GRIGORE RĂDULESCU  Prof. univ. dr. Constantin Dănciulescu 

Şef lucrări dr. Suzana Cocioabă 

Conf. univ. dr. Florian Grigore Rădulescu 

Conf. univ. dr. Valentin Popescu 

Conf. univ. dr. Giuliano Tevi 

Student ... 

Student ...   
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Universitatea Ecologică din Bucureşti 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

 

PLANUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ  

ÎN ANUL 2023 

 

 

Planul de Cercetare Științifică pentru anul 2023 este stabilit pornind de la Strategia de 

Cercetare Științifică la nivelul Facultății de Educație Fizică și Sport pentru perioada 2021–

2024, fiind principalul instrument de implementare a obiectivelor strategice privind 

cercetarea pentru toate programele de studii ale facultății.  

Planul de cercetare științifică din anul 2023 a fost adoptat de Consiliul Facultăţii la data de 

31.01.2023 şi specifică resursele financiare și modul de alocare a acestora, precum și 

modalităţile de valorificare a cercetării. 

Obiectivul principal privind cercetarea științifică în Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport în 

perioada 2021-2024 constă în menținerea și consolidarea prestigiului rezultatelor științifice 

ale Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport la nivel național şi internaţional. 

Obiectivele specifice privind cercetarea științifică pentru anul 2023 vor urmări: 

O1. Creşterea nivelului de recunoaştere şi vizibilitate a rezultatelor cercetării ştiinţifice, prin 

participarea la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale recunoscute; 

O2. Extinderea temelor şi proiectelor de cercetare finanţate atât din fonduri proprii ale UEB, 

prin granturi şi contracte de cercetare cî şi prin accesarea fondurilor europene sau naționale 

de finanţare a cercetării ştiinţifice prin competiție de relevanță națională și sau 

internațională; 

O3. Elaborarea și publicarea în reviste științifice de specialitate de prestigiu  sau în baze de 

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

fondurile universității, prin granturi şi contracte de cercetare; 
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O4. Crearea unui mediu atractiv de cercetare atât pentru cadrele didactice şi de cercetare 

din facultate cât și pentru colaboratori de la alte facultați din Universitatea Ecologică sau din 

țară; 

O5. Creşterea contribuţiei personalului didactic la dezvoltarea cercetării ştiinţifice la nivel 

național și internațional; 

O6. Angrenarea unui număr cât mai mare de studenți și masteranzi în activitățile de 

cercetare; 

O7. Sprijinirea cadrelor didactice tinere pentru a deveni membri în asociaţii ştiinţifice şi  

profesionale din ţară şi internaţionale. 

O8. Realizarea unei legături directe între învăţământ şi cercetarea științifică din mediul 

privat, promovarea învăţării prin cercetare, îmbinarea cercetării de vârf cu învăţământul la 

nivel de excelenţă, inclusiv în organizarea activităţii de cercetare, prin constituirea de 

colective de cercetare. 

În cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, cercetarea ştiinţifică constituie o componentă 

de bază a activităţii cadrelor didactice, a studenţilor și a masteranzilor. Activitatea de 

cercetare reprezintă 25% din totalul normei cadrelor didactice din Departamentul de 

Educaţie Fizică şi Sport, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. Bugetul propus pentru anul 

2023 aferent activităţii de cercetare a cadrelor didactice, activitate cuprinsă în Fişa postului, 

va fi de 101 448 lei. Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfaşoară la următoarele niveluri:  

- cercetare fundamentală;  

- cercetare aplicativă;  

- analiza descriptivă şi predictivă a datelor. 

Domeniile prioritare ale activităţii de cercetare științifică în anul 2022 sunt următoarele: 

- educație fizică și sportivă școlară 
- activități sportiv-recreativ și adaptative 
- sport și performanță motrică 
- managementul activității de educație fizică și sport 
- kinetoterapie și motricitate specială 
- Varia 

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

Științifică a departamentului de EFS în anul 2023, precum și de evaluare a activităților 

specifice la nivelul facultății sunt următoarele: 

- 4 rapoarte trimestriale privind activitatea de cercetare științifică la nivelul 

programelor de licență și de masterat; 

- Un raport anual privind cercetarea științifică, elaborat la nivelul facultății. 
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Activități de cercetare științifică prevăzute pentru anul 2023 

 Denumirea activității de cercetare Tip finanțare Buget Persoane implicate Rezultate aşteptate/link 

1 Perfecţionarea ariei curriculare Educaţie fizică şi 

Sport în învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, 

liceal şi universitar 

(program de licenţă/master/doctorat) 

 

UEB 

 

11 000 lei 

prof.univ.dr. Potop Vladimir / 
studenţi, masteranzi/ doctoranzi 

2-3 Studii individuale şi de echipă, articole şi 

lucrări publicate în reviste indexate ISI Thomson 

sau indexate în baze de date internaţionale (BDI), 

conferinţe internaţionale şi naţionale. 

2 Proiect cercetare (Grant): 

Reglarea parametrilor efortului fizic la fotbaliștii de 8-

10 ani pe baza modificărilor indicilor cardiovasculari. 

Valoarea totală a proiectului este de 125.000 lei 

(program de licenţă/master/doctorat) 

Cheltuielile 
vor fi 

suportate de 
Dentirad 
Hospital 
Group 

 

15 000 lei POTOP VLADIMIR, director, 

TIMNEA OLIVIA, 

TIMNEA ANDREEA CONSUELA 

ULĂREANU MARIUS VIOREL 

2-3 Studii individuale şi de echipă, articole şi 

lucrări publicate în reviste indexate ISI Thomson 

sau indexate în baze de date internaţionale (BDI), 

conferinţe internaţionale şi naţionale. 

3 Temă: Aplicarea tehnologiilor moderne  de pregătire 

în sportul de performanţă (haltere, lupte, Judo, 

Fitness & culturism, Handbal, Dans Sportiv, 

gimnastica artistică, etc) 

UEB   13 000 lei Prof.univ.dr. Vladimir Potop/cadre 

didactice 

2-3 Studii individuale şi de echipă, articole şi 

lucrări publicate în reviste indexate ISI Thomson 

sau indexate în baze de date internaţionale (BDI), 

conferinţe internaţionale şi naţionale. 

4 Tema: “Dezvoltarea capacitatii CDI pentru obtinerea 
de produse textile tricotate functionale in scopul 
cresterii competitivitatii firmei DATSA TEXTIL SRL prin 
inovare”/CareKnits SMIS nr. 121567 
 

 25 000lei Expert 1 tehnic conf.univ.dr. 
Stănescu Marius 

A1.2: 1 studiu tehnico-stiintific  privind: metodele  
si tehnicile inovative utilizate la  proiectarea si 
realizarea produselor textile tricotate functionale;  
A2.1:Documentatie tehnica privind  
caracteristicele tehnice si constructive ale 
echipamentelor de  prelucrare mecanica prin 
tricoare a articolelor textile functionale;  

A4.2: Analiza corelativa  a parametrilor 

tehnologici de realizare a produselor textile 
tricotate cu cerintele de performanta si confort 
impuse (pe grupe de produse selectate) in 
vederea proiectarii acestora /Raport de cercetare. 
A5.1: Proiectarea si realizarea a minim 18 modele 
experimentale de produse textile tricotate 
functionale:  
6.2: Proiectarea si realizarea a minim 10 modele 
experimentale de dispozitive de sustinere tip 
orteze. 
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 Denumirea activității de cercetare Tip finanțare Buget Persoane implicate Rezultate aşteptate/link 

5 Tema: " Efecte electro si termodermale ale 

dispozitivelor pulsate EM-CO-PAD" 

UEB 4 000 lei Prof.Dr. M.D. Corneliu I.Moldovan,PhD, Institutul de Medicina 
Complementara si Alternatica Prof.Dr.Florin Bratila, Bucuresti. 
Prof.Dr.Ktp.Eugen Caracas, PhD, Institutul de Recuperare, 
Medicina Fizica si Balneologie, Bucuresti. 
Dip.Ing.Marian Velcea, PhD, Asociatia de 
Inventatori,Dr.Teach, Asiciatia justin Capra, Bucuresti. 
Dipl.Ing.Mihai Chetan,D.Sc., S.C.Medco S.R.L.,Bucuresti. 
Prof.Dr.Ioan Plotog, PhD, Universitatea Politehnica Bucuresti 

2-3 Studii individuale şi 
de echipă, articole şi 
lucrări publicate în 
reviste indexate ISI 
Thomson sau indexate în 
baze de date 
internaţionale (BDI) 

6 Organizarea Sesiunii Internaționale de Comunicări 
Stiinţifice - cadre didactice, ediția a IV-a 
(program de licenţă/master/doctorat) 

UEB 21 000 lei Conf.univ.dr. Ulăreanu Marius 
Viorel/ prof.univ.dr. Potop Vladimir/ 
lect.univ.dr. Enescu George 
Alexandru Platini 

Publicare 20 lucrări sau studii 
http://www.ueb.ro/efs/cercetare.php  

7 Organizarea Sesiunii de Comunicări Stiinţifice a 
studenților și masteranzilor 

UEB 2000 lei  
 

Lect.univ.dr. Ionescu Leonard, 
lect.univ.dr. Ivanov Xenia 

http://www.ueb.ro/efs/cercetare.php  
10 referate [ licenta, master] 

8 Organizarea Conferinţei internaţionale EUB 2023 
Ecology of XXI Century, Aprilie 2023 

UEB 500 lei Lect.univ.dr. Enescu George Publicarea în volumul conferinței cu ISBN – 2 
lucrări 

9 Alte realizări ştiinţifice UEB 10 000 lei Toate cadrele didactice  3-4 Studii individuale şi de echipă, articole şi 
lucrări publicate în reviste indexate ISI Thomson 
sau indexate în baze de date internaţionale (BDI), 
conferinţe internaţionale şi naţionale. 

 

Data: 27.01.2023             

Responsabil cu activitatea de cercetare ştiinţifică, 

Lect.univ.dr. Enescu George Alexandru Platini 

 

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


UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREȘTI 

FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII 

 
 

PLAN DE CERCETARE  pentru anul universitar 2022-2023  
 

Nr. 
crt 

Denumirea 
activităţii de 

cercetare 

Tip 
finanţa

re 

Termen de 
realizare 

Buget Responsabil 
temă/Echipa de 

proiect 

Rezultate aşteptate/link Stadiul de realizare  

1 Redefinirea 
conceptului de sferă 
publică în istoria 
României recente 

 februarie 
2023 

 conf.univ.dr. Elena 
Banciu 
lect.univ.dr. Iulia 
Anghel 
lect.univ.dr. Ana 
Birtalan 
lect.univ.dr. Flavius 
Pană 

publicare articol în  
Revue Romaine du Droit Social 
Titlul articolului: 
AN INQUIRY UPON EVOLUTION OF 
ROMANIA’S PUBLIC SPHERE 

în curs de publicare 

2 Strategii 
educaționale 
interactive în 
contextul 
digitalizării  

 aprilie 2023  conf.univ.dr. Elena 
Banciu 
lect.univ.dr. Iulia 
Anghel 
lect.univ.dr. Flavius 
Pană 

Workshop cu participarea 
studenților 
 
Tema workshop: 
Provocări în adaptarea strategiilor 
educaționale în format digital 
interactiv 

 

3 Digitalizare și 
reducerea emisiilor 
de carbon. Strategii 
de adaptare a 
conținuturilor 
curriculare în 
contextul noilor 
profesii emergente 

 aprilie 2023  Membrii 
Departamentului: 
 
conf.univ.dr. Elena 
Banciu 
lect.univ.dr. Iulia 
Anghel 
prof.univ.dr. Odette 
Arhip 
conf.univ.dr. 
Merima Petrovici 
conf.univ.dr. Adela 
Fekete 
lect.univ.dr. Cornel 
Dărvășan 
lect.univ.dr. Flavius 
Pană 

Organizare Workshop și sesiune de 
dezbatere cu studenții și 
masteranzii specializării 
Comunicare și relații publice 

 



UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREȘTI 

FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII 

 
Nr. 
crt 

Denumirea 
activităţii de 

cercetare 

Tip 
finanţa

re 

Termen de 
realizare 

Buget Responsabil 
temă/Echipa de 

proiect 

Rezultate aşteptate/link Stadiul de realizare  

conf.univ.dr. Narcis 
Zarnescu 
lect. univ.dr. 
Codruța Badea 
lect.univ.dr. Ana 
Birtalan 
 

4. Critical Perspectives 
on Media, Discourse 
and Culture 
 

 mai 2023  prof. dr Odette 
Arhip 

Conferință Londra și publicare în 
Proceedings 

Rezumat și propunere acceptată 

5. Galaxia Gutemberg - 

de la Tipar la 

Instagram: 

oportunitățile, 

vulnerabilitățile și 

capcanele educatiei 

în ciberspațiu 

 

   conf.univ.dr. Adela 

Fekete 

Workshop cu participarea 

studenților 

 
Tema workshop: 

Strategii care pot servi drept trepte 

pentru călătoria în clasa cibernetică 

 
 

 

6.  

Comunicare și reguli 

de drept privat între 

norma biblică și 

legislația actuală 

   lect.univ.dr. Cornel 

Dărvășan 

volum în curs de publicare 
ProUniversitaria București 



UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREȘTI 

FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII 

 
Nr. 
crt 

Denumirea 
activităţii de 

cercetare 

Tip 
finanţa

re 

Termen de 
realizare 

Buget Responsabil 
temă/Echipa de 

proiect 

Rezultate aşteptate/link Stadiul de realizare  

7. Proiect necompetitiv  

 

”Curiculum Relevant, 

Educație Deschisă 

pentru toți-CRED”, 

cod SMIS118327,  
 beneficiar Ministerul 

Educației 

(include componentă 

de cercetare 
educațională) 
 

FSE prin 

POCU 
2017-2023 192.407.487,71 

lei  
conf.univ.dr. Merima 

Carmen Petrovici 

Manager proiect 

 În implementare 

8. Identificarea 
profilului de 
competențe 
necesare 
absolvenților 
facultății de Științele 
Comunicării în 
contextul noilor 
profesii emergente  

  Iunie 2023  conf.univ.dr. Merima 

Carmen Petrovici 

Manager proiect 

Workshop cu participarea 

studenților 

 

9.  Modele de 

comunicare în 

proiectele 

educaționale cu 

finanțare europeană 

nerambursabilă 

 Noiembrie 

2023 

 conf.univ.dr. Merima 

Carmen Petrovici 

Manager proiect 

Articol/raport de cercetare  

 
Decan, 

Conf. univ. dr. Elena BANCIU 
 

Responsabil cu activitatea de cercetare ştiinţifică, 
Lect. univ. dr. Iulia ANGHEL 
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Universitatea Ecologică din Bucureşti 

Facultatea de Psihologie 

 

PLANUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ  

ÎN ANUL 2023 

 

 

 Planul de Cercetare Științifică pentru anul 2023 este stabilit pornind de la Strategia 

privind Cercetarea Științifică la nivelul Facultății de Psihologie pentru perioada 2020–2024, 

fiind principalul instrument de implementare a obiectivelor strategice privind cercetarea 

pentru toate programele de studii ale facultății.  

 Planul de cercetare știinţifică din anul 2023 este adoptat de Consiliul Facultăţii şi 

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

valorificare a cercetării. 

 Obiectivul principal privind cercetarea științifică în Facultatea de Psihologie în 

perioada 2020-2024 constă în menținerea și consolidarea prestigiului rezultatelor științifice 

ale Facultăţii de Psihologie la nivel național şi internaţional. 

 Obiectivele specifice privind cercetarea științifică pentru anul 2023 urmăresc: 

 O1. Creşterea nivelului de recunoaştere şi vizibilitate a rezultatelor cercetării 

ştiinţifice, prin participarea la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale recunoscute; 

 O2. Extinderea temelor şi proiectelor de cercetare finanţate din fonduri proprii ale 

UEB, prin granturi şi contracte de cercetare şi prin accesarea fondurilor europene de 

finanţare a cercetării ştiinţifice; 

 O3. Elaborarea și publicarea în reviste științifice de specialitate de prestigiu  sau în 

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

finanţate din fondurile universității, prin granturi şi contracte de cercetare; 
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 O4. Crearea unui mediu atractiv de cercetare pentru toate cadrele didactice şi de 

cercetare din facultate şi pentru colaboratori; 

 O5. Creşterea contribuţiei personalului didactic la dezvoltarea cercetării ştiinţifice la 

nivel național; 

 O6. Angrenarea unui număr cât mai mare de studenți în activitățile de cercetare; 

 O7. Sprijinirea cadrelor didactice tinere pentru a deveni membri în asociaţii ştiinţifice 

şi  profesionale din ţară (CPR etc.) şi internaţionale (EFPA, APA etc.); 

 O8. Realizarea unei legături directe între învăţământ şi cercetarea științifică din 

mediul privat, promovarea învăţării prin cercetare, îmbinarea cercetării de vârf cu 

învăţământul la nivel de excelenţă, inclusiv în organizarea activităţii de cercetare, prin 

constituirea de colective de cercetare. 

 În cadrul Facultăţii de Psihologie, cercetarea ştiinţifică constituie o componentă de 

bază a activităţii cadrelor didactice, a studenţilor și a masteranzilor.  Activitatea de cercetare 

reprezintă 25% din totalul normei cadrelor didactice din Departamentul Psihologie și 

Științele Educației. 

  Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară la următoarele niveluri:  

- cercetare fundamentală;  

- cercetare aplicativă;  

- analiza descriptivă şi predictivă a datelor. 

 Domeniile prioritare ale activităţii de cercetare științifică în anul 2023 sunt 

următoarele: 

- psihologie; 
- științele educației. 
 

 Mecanismele de monitorizare a activității de cercetare prevăzute în Planul de 

Cercetare Științifică în anul 2023, precum și de evaluare a activităților specifice la nivelul 

facultății sunt următoarele: 

- 4 rapoarte trimestriale 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/cercetător 

științific; 

- Un raport anual privind cercetarea științifică, elaborat la nivelul facultății.
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Activități de cercetare științifică prevăzute pentru anul 2023 

Nr. 

crt. 

Denumirea activității de cercetare Tip 

finanțare 

Buget Persoane implicate Rezultate așteptate/link 

 Facultatea de Psihologie UEB 20000 lei   

1. EUB-2023 - „33 de ani de învățământ superior 

particular”. Teme: 

Provocările psihologiei și oportunitățile 

schimbărilor psihosociale (program de licență) 

Dezvoltarea psihologiei ca știință și practică. Noi 

perspective asupra mediului (program de master) 

 10000 Responsabili: lect.univ.dr. Adelina Duțu 

Conf.univ.dr. Irina Anca Tănăsescu 

Lect.univ.dr. Adrian Prisăcaru 

Lect.univ.dr. Simona Maria Glăveanu 

10 lucrări științifice 

2. Organizarea Sesiunii de Comunicări Știinţifice a 

cadrelor didactice - „33 de ani de învățământ 

superior particular” 
UEB 

5000 lei  

 

Responsabili: lect.univ.dr. Adelina Duțu 

Conf.univ.dr. Irina Anca Tănăsescu 

Lect.univ.dr. Adrian Prisăcaru 

Lect.univ.dr. Simona Maria Glăveanu 

10 lucrări științifice 

3. Organizarea Sesiunii de Comunicări Știinţifice a 

studenților - „33 de ani de învățământ superior 

particular” 
UEB 

5000 lei  Responsabili: lect.univ.dr. Adelina Duțu 

Conf.univ.dr. Irina Anca Tănăsescu 

Lect.univ.dr. Adrian Prisăcaru 

Lect.univ.dr. Simona Maria Glăveanu 

15 lucrări 

4. Teme de cercetare individuale: 

1. Influența știrilor false și știrilor adevărate asupra 

satisfacției profesionale 

UEB 
Fără finanțare 

 

 

Lect.univ.dr. Adrian Prisăcaru 

Publicarea de articole în Revista Institutului de 

Psihologie al Academiei Române 

 2. Dezvoltarea comunicării asertive ca factor 

asociat creșterii  rezilienței psihologice  la tineri 
UEB Fără finanțare 

Lect.univ.dr. Simona Maria Glăveanu Publicarea de articole în Revista Institutului de 

Psihologie al Academiei Române 

 

 

3. Reziliența psihologică: evaluare și intervenție 

 

Proiect sub 

egida 

Institutului 

de 

Psihologie/ 

Academia 

Română 

Fără finanțare 

Cc. știi. Dr. Gabriel Ungureanu 

Lect.univ.dr. Adrian Prisăcaru 

Lect.univ.dr. Simona Maria Glăveanu 

 

Publicarea de articole în Revista Institutului de 

Psihologie al Academiei Române 

 

                  Decan,              Director Departament Psihologie și Științele Educației, 

 Lect.univ.dr. Adelina DUȚU                        Conf.univ.dr. Irinel Anca TĂNĂSESCU 

                   

   

Responsabil cu cercetarea științifică, 

Lect.univ.dr. Adrian PRISĂCARU 


