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RAPORT  

PRIVIND EVALUAREA INTERNĂ A ACTIVITĂȚII DE CERCETARE 

ȘTIINȚIFICĂ - 2022 

 

 În cadrul Universității Ecologice din București activitatea de cercetare științifică din 

anul 2022 s-a desfășurat pe baza Strategiei de cercetare științifică 2020-2024 și a Planului de 

cercetare științifică din anul 2022, documente care prevăd și pun un accent deosebit pe 

cercetarea științifică desfășurată în cadrul programelor de studii universitare de licență și de 

master. 

 Strategia de cercetare științifică 2020-2024 și Planul de cercetare științifică din anul 

2022 au fost adoptate de Senatul universității, în care se specifică resursele financiare și 

alocarea acestora, precum și modalitățile de valorificare a cercetării. 

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 științifică reprezintă 25% din totalul orelor din norma cadrelor 

didactice titulare. 

 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 2022 au fost: 

- științe inginerești; 

- științe sociale; 

- științele sportului și educației fizice; 

- dezvoltare durabilă; 

- ecologie și protecția mediului. 

 Obiectivele strategice și acțiunile prevăzute pentru îndeplinirea acestora au în vedere 

atât diversitatea domeniilor de specializare prezente în universitate și crearea unor 

oportunități de cercetare multidisciplinară, cât și individualitatea acestor domenii pentru 

aprofundarea unor teme specifice. 

 La nivelul facultăților, Strategia de cercetare științifică 2020-2024 și Planul de 

cercetare științifică din anul 2022 sunt adoptate de Consiliul Facultății și sunt în concordanță 

cu Strategia de cercetare științifică 2020-2024 la nivelul universității, în care se detaliază 

resursele financiare și alocarea acestora, precum și modalitățile de valorificare a cercetării. 
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 Colectivele de cercetare din departamentele constituite la nivelul celor șapte facultăți 

ale universității și-au desfășurat activitățile în cadrul domeniilor specifice, astfel: 

- Facultatea de Management Financiar: științe socio-economice; finanțe și bănci; 

economia dezvoltării durabile; economia mediului; 

- Facultatea de Inginerie Managerială: ingineria și managementul sistemelor bazate 

pe energii regenerabile; studii privind îmbunătățirea calității apei; management 

ingineresc și domenii conexe; management și inginerie biomedicală; modelare 

matematică a sistemelor și materiale inovative; 

- Facultatea de Drept: științe juridice; ecologie; medicină legală; economie politică; 

- Facultatea de Științele Comunicării: strategii de comunicare didactică, elaborarea 

standardelor ocupaționale, ecologia relațiilor umane, strategii de e-learning; 

- Facultatea de Ecologie și Protecția Mediului: științe ale naturii; știința mediului; 

- Facultatea de Educație Fizică și Sport: educație fizică școlară; activități sportiv-

recreativ și adaptive; sport și performanță motrică; kinetoterapie și motricitate 

specială; olimpism; 

- Facultatea de Psihologie: psihologie; științele educației; 

- Departamentul de Formare Psihopedagogică. 

 

 La nivelul departamentelor din facultăți accentul s-a pus pe respectarea criteriilor de 

exigență și performanță privind cercetare științifică. Criteriile minimale, adoptate de consiliile 

facultăților includ în cele mai multe cazuri participarea cu lucrări la cel puțin două conferințe 

naționale/internaționale și publicarea a cel puțin două articole în baze de date internaționale.  

 Criteriile privind evaluarea performanței în activitatea de cercetare științifică a 

cadrelor didactice sunt stabilite în conformitate cu standardele minimale publicate în ordinele 

emise de ministrul educației pentru fiecare domeniu în parte.  

 Cercetarea științifică din Universitatea Ecologică din București a fost racordată la 

coordonatele Strategiei de cercetare și inovare a Comisiei europene pentru perioada 2020-

2024 și, prin aceasta, la Strategia Uniunii Europene care urmărește creșterea durabilă sub 

obiectivul cu substrat ecologic 20/20/20 (20% reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră; 

20% creștere a ponderii energiilor regenerabile; 20% creștere a eficienței energetice), o 

creștere favorabilă incluziunii sociale și pe piața muncii. 

 În anul 2022, activitățile desfășurate în Universitatea Ecologică din București au avut 

ca obiectiv strategic, afirmarea prestigiului universității în plan național și internațional, pe 

baza unor contribuții importante la dezvoltarea științelor mediului, prin valorificarea 

potențialului uman și a infrastructurii de care dispune. Scopul acestor acțiuni a fost obținerea 

unei clasificări corespunzătoare în evaluările naționale și internaționale ale universității și ale 

programelor de studii. Pentru îndeplinirea obiectivelor specifice, au fost realizate acțiuni 

privind dezvoltarea resurselor umane implicate în cercetarea științifică, extinderea relațiilor 

de cooperare cu instituții de cercetare științifică și colective de cercetare din alte universități, 

din România și din străinătate. 

 Activitatea de cercetare științifică s-a materializat prin (a) realizarea de lucrări 

științifice validate prin publicarea în reviste cotate ISI sau indexate în bazele de date 

internaționale specifice fiecărui domeniu de știință, sau în edituri recunoscute național, 

respectiv, (b) prin organizarea și/sau participarea la manifestări științifice internaționale, (c) 
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elaborarea de cărți de specialitate, capitole în cărți, monografii, metodologii, tratate științifice, 

(d) elaborarea unor lucrări de excelență pentru care se acordă distincții, premii, brevete. 

 

 Organizarea activității de cercetare a fost realizată în conformitate cu: 

 Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 324/2003, privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, 

cu modificările ulterioare; 

 Legea nr. 319/2003, privind Statutul personalului de  cercetare – dezvoltare, 

cu modificările ulterioare; 

 Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 – actualizată, privind cercetarea 

științifică și dezvoltarea tehnologică, 

 Hotărârea nr. 1062/2011, privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

evaluarea și clasificarea în vederea certificării unităților și instituțiilor din 

sistemul național de cercetare-dezvoltare, 

 Hotărârea Guvernului nr.583/2015, privind aprobarea Planului Național de 

cercetare-dezvoltare și inovare II, pentru perioada 2015-2020,  

 Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020, 

 Carta Universității Ecologice din București, adoptată în septembrie 2011, 

cu modificările și completările ulterioare.  

 

 Raportul anual reprezintă principalul mecanism de monitorizare a activității de 

cercetare științifică din universitate și înglobează rezultatele obținute în cadrul colectivelor de 

cercetare evidențiate în rapoartele de cercetare adoptate la nivelul consiliilor facultăților.  

 În anul 2022, activitatea de cercetare științifică din Universitatea Ecologică din 

București s-a concretizat în: 

 organizarea de sesiuni științifice anuale, cu participare internă și internațională, 

pentru cadre didactice, studenți, specialiști din instituții cu care există colaborări la 

nivel instituțional sau individual. Menționăm în acest context Conferința 

internațională EUB-2022, cu tema "Ecology of XXI Century - Only One Earth" și 

Conferința Internațională „Use for R in Official Statistics” organizată în 2022 la 

Institutul Național de Statistică din Canada; 

 participarea la conferințe științifice internaționale; 

 organizarea de seminarii și sesiuni științifice periodice, interne, ale cadrelor 

didactice și studenților;  

 publicarea de studii și articole în reviste de specialitate din țară și din străinătate;  

 publicarea de monografii și tratate științifice la edituri recunoscute;  

 publicarea de cărți de specialitate. 

 La nivelul universității își desfășoară activitatea 135 cadre didactice, toate cu titlul de 

doctor. Din totalul de 135 cadre didactice, 79 sunt titulare cu funcția de bază în universitate 

(58,5%) și au inclusă în normă activitatea de cercetare, iar 56 sunt cadre didactice asociate. 

Distribuția pe funcții didactice este următoarea: 25 profesori, 42 conferențiari, 66 șefi lucrări 

și lectori, 2 asistenți universitari, astfel ponderea profesorilor și conferențiarilor în totalul 

cadrelor didactice titulare și asociate este de 49,62%. 



4 
 

 Rezultatele cercetării științifice din universitate, în spațiul științific național și 

internațional, s-au concretizat prin publicarea a peste 129 lucrări științifice, studii și articole 

de specialitate, dintre care 16 articole ISI, 8 articole ISI proceedings, 39 articole publicate în 

reviste indexate BDI, 70 articole și lucrări științifice publicate în reviste neindexate, 94 de 

lucrări științifice prezentate la conferințe naționale și internaționale.  

 Se constată o scădere a numărului de lucrări științifice realizate și publicate în anul 

2022, în comparație cu activitatea de cercetare științifică realizată în anul 2021. Un aspect 

deosebit de important îl reprezintă menținerea numărului de studenți de la programele de 

studii de licență și master implicați în activitatea de elaborare, prezentare și publicare a 

unor lucrări științifice. 

 În anul 2022, cadrele didactice din universitate au publicat 6 de cărți de specialitate în 

edituri recunoscute pe plan național sau internațional. În ceea ce privește numărul de capitole 

realizate în cadrul unor volume/cărți de specialitate, acestea se regăsesc în 5 volume publicate 

în edituri din țară și 0 în volume publicate în edituri din străinătate. 

 Universitatea a organizat mai multe manifestări științifice internaționale, dintre care 

amintim conferința internațională EUB-2022 cu tema "Ecology of XXI Century - Only One 

Earth". La nivelul facultăților au fost organizate 8 manifestări științifice. Cadrele didactice 

din universitate au participat cu 16 de lucrări la aceste manifestări științifice publicate în 

volum și au prezentat alte 94 lucrări la conferințe naționale sau internaționale. 

 Au fost organizate 7 sesiuni de comunicări științifice ale studenților, la care au 

participat peste 100 studenți cu circa 50 de lucrări. De asemenea, studenții au participat și la 

alte sesiuni științifice naționale sau internaționale, externe universității.  

 Deși Universitatea Ecologică din București nu organizează studii de doctorat, 7 cadre 

didactice, profesori la UEB, sunt conducători de doctorat la universități din țară și străinătate, 

dar și la institute ale Academiei Române. 

 Tot în ceea ce privește prestigiul științific, menționăm faptul că două cadre didactice 

de la Facultatea de Drept dețin titlul de Doctor Honoris Causa acordat de diferite universități 

din România sau străinătate. În anul 2022, 4 cadre didactice din UEB, specialiști recunoscuți 

în domeniile lor de activitate, sunt membri în colective editoriale ale unor reviste indexate 

ISI, 18 în colective editoriale ale unor reviste indexate BDI și 15 sunt în conducerea unor 

asociații științifice naționale și internaționale. 

 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: 
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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. 

 

Detalierea acestor realizări se găsește în Rapoartele privind cercetarea științifică din 

2022 întocmite la nivelul celor 7 facultăți și ale Departamentului de Formare 

Psihopedagogică, anexate la prezentul raport. 

 

 Puncte slabe și dificultăți în activitatea de cercetare științifică 

 Din analizele efectuate la nivelul Departamentelor din cadrul universității s-au 

semnalat anumite puncte slabe și dificultăți în ceea ce privește activitatea de cercetare 

științifică. În acest sens pot fi amintite: 

 Cercetarea științifică pe care o realizează cadrele didactice este preponderent 

individuală, în colective mixte formate la alte universități și institute de cercetare 

din țară și din străinătate; 

 Lipsa unei școli doctorale la nivelul universității, coroborate cu modificările 

legislative legate de obținerea titlului științific de doctor înainte de a fi asistenți în 

învățământul superior, au condus la lipsa tinerilor cercetători în echipele de 

cercetare ale facultății; 

 Accesul la finanțarea proiectelor de cercetare științifică din fonduri 

guvernamentale (de ex. proiecte PNII) rămâne închisă învățământului universitar 

particular, atât USFISCDI, cât și Ministerul Cercetării oferind apeluri destinate 

învățământului de stat; 

 Accesarea altor fonduri internaționale (de ex. proiecte Orizont 2020, ESPON, 

COST, proiecte finanțate de guvernul Norvegiei, sau al SUA) este îngreunată de 

realizarea unor parteneriate de anvergură cu alte universități și institute de 

cercetare din străinătate – din cauza prestigiului redus în ceea ce privește 

cercetarea științifică a unei universități de dimensiuni reduse din România, a cărei 

activitate este orientată preponderent pe activitate didactică; 

 Implicarea redusă a tinerilor în echipele de cercetare; 

 Modul eterogen de implicare în activitatea de cercetare științifică a cadrelor 

didactice – un număr redus de cadre didactice realizează în cea mai mare parte, 

activitatea de cercetare la nivelul fiecărei facultăți; 

 Numărul redus al participărilor la conferințe de prestigiu, naționale și 

internaționale. Aproape în totalitate participarea la conferințele internaționale s-a 

realizat prin efortul financiar individual; 

 Problemele la nivel național din sistemul de cercetare - numărul extrem de redus 

de competiții pentru proiecte de cercetare. 

 

 Puncte tari și propuneri de îmbunătățire a activității viitoare de cercetare 

științifică 

 Dezvoltarea și consolidarea unui mediu favorabil activității cercetării științifice de 

performanță, dinamic și competitiv; încurajarea lucrului în echipă la nivelul 
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cadrelor didactice universitare, pentru a intensifica activitatea de cercetare 

științifică și a forma o viziune interdisciplinară; 

 Permanentizarea conferințelor internaționale organizate în parteneriat cu 

institutele din cadrul Academiei Române; 

 Permanentizarea conferinței internaționale organizată în parteneriat cu Institutul 

Național de Statistică, Oficiile Naționale de Statistică din Olanda și Austria, The 

Use of R in Official Statistics, care a ajuns la a 10-a ediție; în anul 2022, iar 

conferința a reunit peste 30 de lucrări ale autorilor din 12 țări; 

 Continuarea activității de valorificare a studiilor de specialitate, rezultate ale 

cercetării științifice, prin publicarea acestora în cadrul unor reviste cotate ISI sau 

indexate în baze de date internaționale; 

 Intensificarea colaborării cu alte universități și institute de cercetare din țară și din 

străinătate, prin încheierea unor convenții și protocoale de parteneriat; 

 Susținerea prestigiului revistelor facultăților, prin publicarea unor articole de 

interes național și internațional, ale autorilor din țară și din străinătate; 

 Intensificarea legăturii cu mediul de afaceri în ceea ce privește colaborarea în 

proiecte de cercetare; 

 Crearea de cercuri științifice studențești interdisciplinare. 

 

 Rapoartele de cercetare științifică elaborate la nivelul fiecărei facultăți reprezintă 

Anexe ale Raportului de cercetare științifică elaborat la nivelul Universității Ecologice din 

București.  

  

 

Prorector, 

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

 

 

 

Rector, 

Conf. univ. dr. Giuliano TEVI 

 

 

 

 Raportul privind cercetare științifică în Universitatea Ecologică din București pentru 

anul 2022  a fost discutat și aprobat în ședința Senatului UEB din data de 19.01.2023. 

 

Președinte al Senatului UEB 

Prof. univ. dr. Constantin DĂNCIULESCU 
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RAPORT 
privind evaluarea internă a activităţii de cercetare ştiinţifică 

pentru anul 2022 
 
 
În cadrul Facultăţii de Ecologie şi Protecţia Mediului, activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară 
pe baza strategiei pe termen lung şi a programelor pe termen mediu şi scurt privind cercetarea. 
Strategia pe termen lung şi programele pe termen mediu şi scurt privind cercetarea sunt adoptate de 
Consiliul facultăţii şi apoi de Senat, odată cu specificarea practicilor de obţinere şi de alocare a 
resurselor de realizare şi a modalităţilor de valorificare. Activitatea de cercetare se desfăşoară în 
cadrul facultăţii pe baza planurilor anuale de cercetare aferente studiilor de licenţă şi respectiv 
studiilor masterale. 
 
Facultatea de Ecologie şi Protecţia Mediului are un singur Departament „Ştiinţele Mediului” şi un 
număr de 15 cadre didactice titulare şi 6 cadre didactice asociate. Domeniul fundamental este 
denumit „ştiinţe ale naturii”, iar domeniul pentru studii de licenţă este denumit „ştiinţa mediului”. 
Specializarea acreditată este aceea de „ecologie şi protecţia mediului” cu forme de învăţământ de zi 
şi cu frecvenţă redusă, cu o durată a studiilor universitare de 3 ani. 
 
Facultatea de Ecologie şi Protecţia Mediului are în structura sa instituţională ”Centrul de Studii 
pentru Arii Naturale Protejate”.  
 
Planul intern de cercetare ştiinţifică pentru anul 2022 al Facultăţii de Ecologie şi Protecţia Mediului a 
inclus teme finanţate intern la nivel de facultate/departament, acopering o gamă largă de subiecte 
din domeniul ecologiei şi protecţiei mediului. Toate temele se află în curs de desfășurare, în diverse 
etape. 
 
Rezultate parțiale ale unor teme de cercetare au fost comunicate la EUB-2022 Conferința 

Internațională – "Ecologia în secolul XXI – Un singur Pământ“, secțiunea Științe Naturale și Ecologie, 

Conservarea patrimoniului natural și cultural, 7 aprilie 2022: 

 

1. Impactul transporturilor asupra atmosferei. Analiza impactului asupra atmosferei la S.C. 

TURSIB S.A. Autori:  Prof. univ. dr. Constantin Dănciulescu, Student Tănase Răzvan Mihai  

2. Impactul transporturilor și industriei asupra atmosferei. Industria și transportul ca factori 

determinanți care afectează starea de calitatea a aerului înconjurător. Autori:  Prof. univ. dr. 

Constantin Dănciulescu,  Student Sebastian -Tudorel Hogea  

3. Poluarea electromagnetică în Municipiul Bucureşti. Distribuţia roşie a câmpului 

electromagnetic pe aliniamentul stradal piaţa Charles de Gaulle - bulevardul Aviatorilor - Piaţa 

Victoriei şi pe liniile de tramvai 1 şi 10 între staţiile Grozăveşti şi Calea Dorobanţilor. 

Autori: Prof. univ. dr. Constantin Dănciulescu, Student Carmine Amura  
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4. Poluarea electromagnetică în comuna Brăneşti și în centrul comercial AFI Palace Cotroceni. 

Autori:  Prof. univ. dr. Constantin Dănciulescu, Student Vasile Dimcea. 

5. Supravegherea debitului dozei gamma în aer pe teritoriul României Student Mihaela Popeangă, 

Prof. univ. dr. Constantin Dănciulescu Universitatea Ecologică din București, Facultatea de 

Ecologie și Protecția Mediului 

6. Tehnologii inovative în industria chimică românească – Studiu de caz Chimcomplex. Student 

Petri Ionela, șef de lucrări dr. Benciu Felicia, șef de lucrări dr. Taulescu Gabriela, Universitatea 

Ecologică din București, Facultatea de Ecologie și Protecția Mediului 

7. Industria agroalimentară - Metode de utilizare a deșeurilor provenite din alte tipuri de 

industrii. Studiu de caz: Fermă de ciuperci Student Raluca Bălăescu, student Teodora Baboianu, 

student Ana Rabacu, student Viorel Nedelcu, student Cristian Palievici, student Adrian Tudor, șef 

de lucrări dr. Benciu Felicia, șef de lucrări dr. Taulescu Gabriela. 

 

Lucrări publicate 

1. Microplasticele din apa potabilă și riscul pentru sănătatea consumatorilor (Microplastics in 
drinking water and the risk for consumers’ health), Conf. univ. dr. Mihaela Vasilescu, Facultatea 
de Ecologie și Protecția Mediului, Universitatea Ecologică din București, Revista Romaqua nr. 2, 
2022, www.romaqua.ro, indexată în bazele de date REPEC și EAUDOC. 

 

Conținut web 
1. Poluarea cu microplastice, Mihaela Vasilescu, https://lectia-despre-

apa.aquademica.ro/2022/03/18/poluarea-cu-microplastice/  
2. Ce este un Plan de Siguranță a Apei (PSA)?, Mihaela Vasilescu, Ce este un Plan de Siguranță a 

Apei (PSA)? - LECTIA DESPRE APA (aquademica.ro) 
3. Ghid pentru comunitățile mici cu privire la gestionarea apei potabile pe baza scorurilor de risc, 

Mihaela Vasilescu, Ghid pentru comunitățile mici cu privire la gestionarea apei potabile pe baza 
scorurilor de risc - LECTIA DESPRE APA (aquademica.ro) 

4. Studiu pilot PSA – Comuna Mănăștiur, Mihaela Vasilescu, Studiu pilot – PSA comuna Mănăștiur - 
LECTIA DESPRE APA (aquademica.ro)  

5. Igiena apei, Mihaela Vasilescu, Igiena apei - LECTIA DESPRE APA (aquademica.ro) 
6. 10 Întrebări și răspunsuri despre apă, Mihaela Vasilescu, 10 Întrebări și răspunsuri despre apă - 

LECTIA DESPRE APA (aquademica.ro) 
 
Webinare 
1. Analiza și monitorizarea microplasticelor în apă, în contextul noii Directive 2020/2184/UE 

privind calitatea apei potabile, 4 martie 2022, ARA, lector Conf. univ. dr. Mihaela Vasilescu, 
Facultatea de Ecologie și Protecția Mediului, Universitatea Ecologică din București 

2. Linkages between gender equality goal and other goals - SDG 3 and Gender in Romania, 
Training program: Public Administration for Sustainable Development, Guest speaker Dr. Mihaela 
Vasilescu, Ecological University of Bucharest, 5 - 26 of September 2022  

3. Microplastics in drinking water in the context of the circular economy,  
Mihaela Vasilescu – Bucharest Ecological University, Aqua circular, on line conference, 6-7 
October 2022. 

 
Participări grupuri de lucru & Instruiri 
1. Mihaela Vasilescu, membră în grupul de lucru Methodology for the measurement of 

microplastics in drinking water, Joint Research Center (JRC) Microplastics team, Ispra, Italy, 
European Commission, Directorate General Joint Research Centre, Directorate F – Health, 

http://www.romaqua.ro/
https://lectia-despre-apa.aquademica.ro/2022/03/18/poluarea-cu-microplastice/
https://lectia-despre-apa.aquademica.ro/2022/03/18/poluarea-cu-microplastice/
https://lectia-despre-apa.aquademica.ro/2022/03/18/ce-este-un-plan-de-siguranta-a-apei-psa/
https://lectia-despre-apa.aquademica.ro/2022/03/18/ce-este-un-plan-de-siguranta-a-apei-psa/
https://lectia-despre-apa.aquademica.ro/2022/03/18/ghid-pentru-comunitatile-mici-cu-privire-la-gestionarea-apei-potabile-pe-baza-scorurilor-de-risc/
https://lectia-despre-apa.aquademica.ro/2022/03/18/ghid-pentru-comunitatile-mici-cu-privire-la-gestionarea-apei-potabile-pe-baza-scorurilor-de-risc/
https://lectia-despre-apa.aquademica.ro/2022/03/18/studiu-pilot-psa-comuna-manastiur/
https://lectia-despre-apa.aquademica.ro/2022/03/18/studiu-pilot-psa-comuna-manastiur/
https://lectia-despre-apa.aquademica.ro/2022/03/10/reducerea-si-prevenirea-bolilor-infectioase-in-scoli/
https://lectia-despre-apa.aquademica.ro/2022/03/11/10-intrebari-si-raspunsuri-despre-apa/
https://lectia-despre-apa.aquademica.ro/2022/03/11/10-intrebari-si-raspunsuri-despre-apa/
https://www.linkedin.com/in/mihaela-vasilescu-12802210/?originalSubdomain=ro
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Consumers and Reference Materials, Consumer Products Safety Unit, participare on line 2 
februarie – 2 noiembrie 2022 

2. Mihaela Vasilescu, Training on incident command systems ICS-100, Federal Emergency 
Management Agency, Emergency Managemnt Institute,  ICS Resource Center (fema.gov), 
examen on line: Exam A Europe, scor obținut 24 din 25. 
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RAPORT DE CERCETARE 

FACULTATEA de DREPT  
2022 

1. CRITERII PRIMARE DE PERFORMANŢĂ 

1.1. Lista lucrărilor ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate indexate ISI 
Total: 

Nr. 
crt. 

Autor (i) Titlu articol Titlul revistei ISI 
Detalii revistă (ISSN/eISSN, număr 
volum, interval pagini, pagină 
web) 

Factorul 
de 

impact 

Scorul 
relativ de 
influenta 

1.       
2.       
3.       

O revistă indexată ISI este o revistă indexată în ISI Science Citation Index Expanded, ISI Social Sciences Citation Index sau ISI Arts & Humanities Citation Index, baze 
de date administrate de Thomson Reuters. 

1.2. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate în volume ale conferinţelor indexate ISI proceedings 
Total:1 

Nr. 
crt. 

Autor (i) Titlu articol/lucrare 
Detalii conferinţă ISI (denumire, locul 
şi data desfăşurării) 

Date de identificare proceedings (titlul 
volumului, ISSN/ISBN, editura, locul 
aparitiei, interval pagini, pagină web) 

1 
MOROIANU-ZLĂTESCU 
Irina 

Artificial intelligence accountability of 
public administration - 
Romania,IACL/AIDC Congres 

INTERNATIONAL ACADEMY OF 
COMPARATIVE LAW/THE ASUNCIÓN 
2022 GENERAL CONGRESS 

2022 

 



1.3. Brevete de invenţie (Se specifică dacă brevetul este naţional/internaţional (USPTO, EPO, JPO) şi numărul brevetului). 
Total: – 

1.4. Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii. Studii prospective şi tehnologice şi 
servicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar (se indică contractul şi firma care utilizează produsul, serviciul 
şi tehnologia). 
Total: – 

Nr. 
crt. 

Tip Denumire Instituţia beneficiară 
Numărul 
contractului 

Director program 
şi colectiv 

Valoare (lei) 

1       
2       
3       

2. CRITERII SECUNDARE DE PERFORMANŢĂ 

2.1. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate indexate în baze de date internaţionale (BDI) 
Total:32 

Nr. 
crt. 

Autor (i) Titlul articolului Titlul revistei 
Detalii revistă (ISSN/eISSN, 
număr volum, interval pagini) 

Denumirea bazei 
de date 

1.  ȚICLEA Alexandru 
Promovarea angajării şi a muncii 
decente într-o lume în schimbare 

Revista română de 
dreptul muncii 

Nr. 6/2021, p. 17-24 ISSN 
1582-7534 

EBSCO, ProQuest, 
HeinOnline 

2.  ȚICLEA Alexandru 
Modificarea Codului muncii prin 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
117/2021 

Revista română de dreptul 
muncii 

Nr. 1/2022, p. 17-24 ISSN 1582-
7534 

EBSCO, ProQuest, 
HeinOnline 

3.  ȚICLEA Alexandru 

Legea aplicabilă contractului individual 
de muncă cu element de extraneitate. 
Privire specială asupra șoferilor de 
camioane 

Revista română de dreptul 
muncii 

Nr. 2/2022, p. 19-35 ISSN 1582-
7534 

EBSCO, ProQuest, 

4.  ȚICLEA Alexandru 
Acordurile colective – convenții de muncă 
ale funcționarilor publici 

Revista română de dreptul 
muncii 

Nr. 5/2022, p. 19-43 ISSN 1582-
7534 

EBSCO, ProQuest, 



Nr. 
crt. 

Autor (i) Titlul articolului Titlul revistei 
Detalii revistă (ISSN/eISSN, 
număr volum, interval pagini) 

Denumirea bazei 
de date 

5.  ȚICLEA Alexandru 
Demersuri pentru un drept al muncii 
ecologic 

Revista română de dreptul 
muncii 

Nr. 6/2022, în curs de apariție, 
ISSN 1582-7534 

EBSCO, ProQuest, 

6.  GEORGESCU Laura 
Drept internațional al muncii - Selecție de 
hotărâri ale Curții europene de justiției, 

Revista română de dreptul 
muncii 

Nr. 1/2022, p.75-168, ISSN 
1582-7534 

EBSCO, 
ProQuest, 
HeinOnline 

7.  GEORGESCU Laura 
Drept internațional al muncii - Selecție de 
hotărâri ale Curții europene de justiției, 

Revista română de dreptul 
muncii 

Nr. 2/2022, p.93-156, ISSN 
1582-7534 

EBSCO, 
ProQuest, 
HeinOnline 

8.  
GEORGESCU Laura Drept internațional al muncii - Selecție de 

hotărâri ale Curții europene de justiției, 
Revista română de dreptul 
muncii 

Nr. 3/2022, p.81-184, ISSN 
1582-7534 

EBSCO, 
ProQuest, 
HeinOnline 

9.  
GEORGESCU Laura Curtea Europeană de Justiție - Selecție de 

hotărâri  
Revista română de dreptul 
muncii 

Nr. 4/2022, p. 75-171, ISSN 
1582-7534 

EBSCO,  
ProQuest, 
HeinOnline 

10.  
GEORGESCU Laura 

Considerații generale privind concediul 
pentru îngrijitor 

Revista română de dreptul 
muncii 

Nr. 4/2022, p. 29-34, ISSN 1582-
7534 

EBSCO,  
ProQuest, 
HeinOnline 

11.  
GEORGESCU Laura Curtea Europeană de Justiție - Selecție de 

hotărâri  
Revista română de dreptul 
muncii 

Nr. 5/2022, p. 93-161, ISSN 
1582-7534 

EBSCO,  
ProQuest, 
HeinOnline 

12.  
HEGHEȘ Nicoleta-
Elena; BUNECI Bogdan 

Respect for the right of the defence in the 
romanian criminal process from the 
perspective of european union law and 
internal criminal procedural law  
 

RAIS Journal for Social 
Sciences 

Vol. 6, No. 1, 2022, pp. 7-20, ISSN 
2574-0245 (Print), 2574-1179 
(Online), 
http://journal.rais.education/in
dex.php/raiss 

CEEOL, WorldCat 

13.  BUNECI Bogdan 
Reopening of criminal proceedings in 
romania in case of a trial in absentia 

RAIS Journal for Social 
Sciences 

Vol. 6, No. 1, 2022, pp. 37-46, 
ISSN 2574-0245 (Print), 2574-
1179 (Online), 
http://journal.rais.education/in
dex.php/raiss 

CEEOL, WorldCat 

14.  BUNECI Bogdan 

Protecția persoanei vătămate și a părții 
civile în cadrul procesului penal,  
  
 

Revista Universul Juridic 
Revistă lunară de doctrină și 
jurisprudență 
 

ISSN 2393-3445, 6 aprilie 2022 
 

Heinonline, Ebsco 

http://journal.rais.education/index.php/raiss
http://journal.rais.education/index.php/raiss
http://journal.rais.education/index.php/raiss
http://journal.rais.education/index.php/raiss


Nr. 
crt. 

Autor (i) Titlul articolului Titlul revistei 
Detalii revistă (ISSN/eISSN, 
număr volum, interval pagini) 

Denumirea bazei 
de date 

15.  
DUȚU Mircea Opera juridică a lui Nicolae Titulescu. 

Dimensiunea de drept civil şi legatul 
ştiinţific naţional 

Studii şi Cercetări Juridice   apr-jun/2022, Vol. 67 Issue 2, 
p175-198, ISSN 2284 - 9394 
 

Ebsco, CEEOL 

16.  
DUȚU Mircea The Constitutional Tradition and the 

Perspectives of the Development of 
Constitutionalism in Romania 

Pandectele Române  nr. 2/2022 HeinOnline 

17.  
DUȚU Mircea The Case Law - Doctrine Dialogue and Its 

Unknowns 
Pandectele Române nr. 2/2022, p. 11 HeinOnline 

18.  
DUȚU Mircea Cercetarea științifică a dreptului în 

căutarea destinului său. Sau despre 
rezistența și esența în reflecția juridică 

Studii și cercetări juridice – 
Serie nouă 

Nr. 2/2022, p.  159-174,  ISSN 
2284 - 9394 (format tipărit); 
ISSN-L 2284 - 9394 

CEEOL 

19.  
DUȚU Mircea De la „dreptul deşeurilor” la „dreptul 

economiei circulare” 
Jurnal Universul Juridic Nr. 5/2022, p. 7-15 CEEOL 

20.  
DUȚU Mircea The "Scaling" of Justice: The Advantages 

and Risks of a Phenomenon 
Pandectele Române Nr. 1/2022, p. 11 HeinOnline 

21.  
DUȚU Mircea Romania, a National State of European 

Interest/Andrei Rădulescu O istorie a 
Înaltei Curți de Casație și Justiție (I) 

Pandectele Române Nr. 1/2022, p. 241 HeinOnline 

22.  
DUȚU Mircea Dreptul și sursele renovabile de energie. 

Dimensiuni ale unui regim juridic 
particular 

Studii și cercetări juridice – 
Serie nouă 

Nr. 1/2022, p. 7-35,  ISSN 2284 - 
9394 (format tipărit); 
ISSN-L 2284 - 9394 

CEEOL 

23.  

DUȚU Mircea Constituționalizarea dreptului mediului 
în românia. Evoluția reglementărilor, 
contribuția jurisprudenței și reacția 
doctrinei 

Dreptul Nr. 3/2022, p. 80-111 ProQuest 

24.  

DUȚU Mircea Noul cadru de acțiune juridico-
instituțională europeană privind 
schimbarea climatică. Fundamentele 
dreptului ue al climei instituite prin 
regulamentul (ue) 2021/1119 (legea 
europeană pentru climă) 

Studii şi Cercetări Juridice  oct-dec2021, Vol. 66 Issue 4, 
p307-349 

Ebsco 

25.  
GRIGORE-RĂDULESCU 
Maria-Irina 

Conservation and protection of women's 
rights in conventional international 
humanitarian law 

Suplement Of Valahia 
University Law Study/2022 

ISSN 2247-9937; ISSN-L 2247-
9937, pp. 106-113 

Copernicus, EBSCO şi 
WorldCat 



2.2. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste naţionale/internaţionale de specialitate de prestigiu (care nu sunt indexate BDI)  

 
Total:1 

Nr. 
crt. 

Autor (i) Titlul articolului Titlul revistei 
Detalii revistă (ISSN/eISSN, număr volum, 
interval pagini) 

1 
COBZARU Angelica 
 

Lupta împotriva  risipei de alimente -  un 
obiectiv major al economiei circulare 

Buletinul Ştiinţific al Universităţii 
Ecologice din Bucureşti, in curs de 
aparitie ; 

2022  

2     
3     

Nr. 
crt. 

Autor (i) Titlul articolului Titlul revistei 
Detalii revistă (ISSN/eISSN, 
număr volum, interval pagini) 

Denumirea bazei 
de date 

26.  
GRIGORE-RĂDULESCU 
Maria-Irina, POPESCU 
Corina Florența 

The national ombudsman and the 
european ombudsman 

Legal And Administrative 
Studies Journal 

e-ISSN: 2344-6900; ISSN-L: 
1583-0772, Year XIX, No. 1 (26) 

– 2022, pp. 32-41 
 

DOAJ, SSRN, CEEOL 

27.  

BUTOI Tudorel, 
POPESCU Corina 
Florența, GAMENȚ 
Niculae 

Considerations for the behavioral analysis 
of the prosecutor, the lawyer and the 
judge in the judicial debate 

Suplement of Valahia 
University Law Study/2022 

ISSN 2247-9937; ISSN-L 2247-
9937, pp. 24-29 

Copernicus, EBSCO şi 
WorldCat 

28.  
MOROIANU-ZLĂTESCU 
Irina 

Digital Rights effects on the quality and 
simplification off acces to public 
administration services 

Academic Journal Of Law And 
Governance/ Societatea 
Academica De Stiinte 
Administrative 

ISSN: 2344-0643/ VOLUME 
10/2022 

CEEOL 

29.  
MOROIANU-ZLĂTESCU 
Irina 

IEL Constitutional Law (2022) 
The International 
Encyclopaedia of Laws 

ISBN: 9789065449443  

30.  MARCUSOHN Victor 
Cateva aspecte privind actiunea in 
revendicare imobiliara in lumina 
prevederilor Codului civil actual 

Pandectele Române 
Nr.2/2022, ISBN: 1582-47560-
2202 

EBSCO, ProQuest 

31.  COBZARU Angelica 
Valenţe ale principiului ”poluatorul 
plăteşte” în conflictul dintre interesul 
economic şi interesul ecologic, 

Building an Adapted Business 
Law, ADJURIS, International 
Academic Publisher, 
Bucharest-Paris-Calgarz, 

ISBN 978 -606-  

p. 225 – 23795351-1-2-7 .  

32.  COBZARU Angelica 
Aspecte de securitate a mediului din 
perpectiva schimbărilor climatice 

Acta Universitatis George 
Bacovia. Juridica, , Bacău 

Vol. 11, ian – martie 2022, p. 185 
– 201; 

SCIPIO, CEEOL, 
ProQuest si EBSCO 



2.3. Lucrări ştiinţifice publicate în volume ale conferinţelor cu proceedings indexat în baze de date internaţionale (BDI) 
Total:1 

Nr. 
crt. 

Autor (i) Titlul articolului/lucrării 
Detalii conferinţă BDI (denumire, 
locul şi data desfăşurării, nume 
BDI) 

Date de identificare proceedings (titlul 
volumului,  ISSN/ISBN, editura, locul aparitiei, 
interval pagini, pagină web) 

1 
MOROIANU-ZLATESCU 
Irina  

Challenges in the field of migration and 
asylum and the role of public 
administration in the current context 

THE INTERNATIONAL CONFERENCE 
KNOWLEDGE-BASED SOCIETY 
Norms, values and contemporary 
landmarks 
18th Edition 
Târgovişte, June 3-4, 2022 

Supplement of Valahia University Law Study 
Editura Bibliotheca,Târgoviște EBSCO, WorldCat,. 
Index Copernicus, and accredited by CNCSIS 

2     
3     

2.4. Lucrări ştiinţifice publicate în volume ale conferinţelor naţionale/internaţionale cu proceedings care nu este indexat în baze de date 
internaţionale (BDI) 
Total:19 

Nr. 
crt. 

Autor (i) Titlul articolului/lucrării 
Detalii conferinţă (denumire, locul 
şi data desfăşurării) 

Date de identificare proceedings (titlul 
volumului,  ISSN/ISBN, editura, locul aparitiei, 
interval pagini, pagină web) 

1 
MOROIANU-ZLĂTESCU 
Irina (coautor) 

Probleme actuale în domeniul migrației și 
azilului 

Universitatea Internațională de la 
Cheia, 5-7 august 2022 

Dreptul la hrană.Standarde în domeniul alimentației 
și alte evoluții actuale la nivel internațional și 
European, Editura Universitară ,Editura Universul 
Academic,București, 2022, pp. 54-70, ISBN 978-
606-28-1559-2, ISBN 978-606-9062-96-8 

2 
MOROIANU-ZLĂTESCU 
Irina 

Artificial Intelligence in the Service of 
Sustainable Development Goals 

SNSPA, Facultatea de Administrație 
Publică, Conferință internațională: 
9thAnnual International Conference 
Law and Administrative Justice from 
an Interdisciplinary Perspective, 
November 24th – 26th, 2022, 
Bucharest, Romania 

În curs de publicare 

3 
MOROIANU-ZLĂTESCU 
Irina (coautor) 

Migrația climatică și criza umanitară - 
efecte ale schimbărilor climatice 

Conferința Națională cu tema: 
„Re(construcția) societală a 
drepturilor omului în contextul 

Drept internațional umanitar: re(construcția) 
societală a drepturilor omului în contextul recesiunii 
pandemice și al noilor conflagrații, Editura Pro 
Universitaria, Bucureşti 



recesiunii pandemice și al noilor 
conflagrații”, 13 mai 2022, Ploiești 

4 BUNECI Bogdan  
Preocuparea Uniunii Europene pentru 
stabilirea unui cadru juridic referitor la 
inteligența artificială 

Universitatea Internațională de la 
Cheia, 5-7 august 2022 

Dreptul la hrană.Standarde în domeniul alimentației 
și alte evoluții actuale la nivel internațional și 
European, Editura Universitară, Editura Universul 
Academic, București, 2022, pp. 120-132, ISBN 978-
606-28-1559-2, ISBN 978-606-9062-96-8 

5 ȚICLEA Alexandru  
Aportul dreptului muncii la gestiunea 
riscurilor de mediu 

Sesiunea de comunicări științifice cu 
tema „Dreptul și crizele globale. 
Impactul juridic al crizei sanitare”, 7 
aprilie 2022, online 

În curs de publicare 

6 MARCUSOHN Victor 
Evoluţii practice privind promisiunea de 
vânzare şi promisiunea de cumpărare 

Sesiunea de comunicări științifice cu 
tema „Dreptul și crizele globale. 
Impactul juridic al crizei sanitare”, 7  
aprilie 2022, online 

În curs de publicare 

7 
GRIGORE RADULESCU 
Irina Maria (coautorat) 

Influenta dreptului mediului asupra 
economiei globale 

Sesiunea de comunicări științifice cu 
tema „Dreptul și crizele globale. 
Impactul juridic al crizei sanitare”, 7  
aprilie 2022, online 

În curs de publicare 

8 
POPESCU Corina 
Florenta (coautorat) 

Influenta dreptului mediului asupra 
economiei globale 

Sesiunea de comunicări științifice cu 
tema „Dreptul și crizele globale. 
Impactul juridic al crizei sanitare”, 7  
aprilie 2022, online 

În curs de publicare 

9 GHERGHE Aurelian  
Unele aspecte privind interpretarea și 
aplicarea legii străine 

Sesiunea de comunicări științifice cu 
tema „Dreptul și crizele globale. 
Impactul juridic al crizei sanitare”, 7  
aprilie 2022, online 

În curs de publicare 

10 POPA Sorana 
Soluții divergente ale practicii judiciare în 
privința mijloacelor de ocrotire a persoanei 
fizice 

Sesiunea de comunicări științifice cu 
tema „Dreptul și crizele globale. 
Impactul juridic al crizei sanitare”, 7  
aprilie 2022, online 

În curs de publicare 

11 FODOR Maria 
Semnificația și rolul nemijlocirii în procesul 
civil 

Sesiunea de comunicări științifice cu 
tema „Dreptul și crizele globale. 
Impactul juridic al crizei sanitare”, 7  
aprilie 2022, online 

În curs de publicare 

12 
MOROIANU-ZLĂTESCU 
Irina 

Utilizarea științei și tehnicii nucleare în 
scopuri pașnice, cu respectarea dreptului la 
mediu 

Sesiunea de comunicări științifice cu 
tema „Dreptul și crizele globale. 

În curs de publicare 



Impactul juridic al crizei sanitare”, 7  
aprilie 2022, online 

13 MANU Gabriel Noi dimensiuni ale acțiunii administrative 

Sesiunea de comunicări științifice cu 
tema „Dreptul și crizele globale. 
Impactul juridic al crizei sanitare”, 7  
aprilie 2022, online 

În curs de publicare 

14 RÎPEANU Andreea 
Evoluția istorică a jurisprudenței în 
calitate de izvor de drept 

Sesiunea de comunicări științifice cu 
tema „Dreptul și crizele globale. 
Impactul juridic al crizei sanitare”, 7  
aprilie 2022, online 

În curs de publicare 

15 MATEI Gabriela 
Considerații asupra proiectului de lege 
privind Codul Patrimoniului Cultural 

Sesiunea de comunicări științifice cu 
tema „Dreptul și crizele globale. 
Impactul juridic al crizei sanitare”, 7  
aprilie 2022, online 

În curs de publicare 

16 
MIHĂILESCU-PENE 
Simona 

Conditiile de legitimitate privind 
restangerea unor drepturi si libertati 
constitutionale 

Sesiunea de comunicări științifice cu 
tema „Dreptul și crizele globale. 
Impactul juridic al crizei sanitare”, 7  
aprilie 2022, online 

În curs de publicare 

17 DUȚU Andrei 
The Constitutionalisation of Climate and its 
Implications for the Legal System 

SNSPA, Facultatea de Administrație 
Publică, Conferință internațională: 
9thAnnual International Conference 
Law and Administrative Justice from 
an Interdisciplinary Perspective, 
November 24th – 26th, 2022, 
Bucharest, Romania 

În curs de publicare 

18 MANU Gabriel 
Public Interest in Environmental 
Administrative Decision 

SNSPA, Facultatea de Administrație 
Publică, Conferință internațională: 
9thAnnual International Conference 
Law and Administrative Justice from 
an Interdisciplinary Perspective, 
November 24th – 26th, 2022, 
Bucharest, Romania 

În curs de publicare 

19 DUȚU-BUZURA Mircea 

International Governance of Climate 
Change, from the Framework Convention 
(1992) to 
COP-27(2022) 

SNSPA, Facultatea de Administrație 
Publică, Conferință internațională: 
9thAnnual International Conference 
Law and Administrative Justice from 
an Interdisciplinary Perspective, 

În curs de publicare 



November 24th – 26th, 2022, 
Bucharest, Romania 

2.5. Cărţi publicate în edituri  internaţionale 
Total: 

Nr. 
crt. 

Autor (i) Titlul lucrării Editura 
Localitatea 

/Ţara 
Nr. 

pagini 
ISBN 

1       
2       
3       

2.6. Capitole în cărţi publicate în edituri internaţionale 
Total:1 

Nr. 
crt. 

Autor (i) Titlul lucrării Editura Localitatea /Ţara 
Nr. 

pagini 
ISBN 

1 MOROIANU-
ZLĂTESCU Irina 

IEL Constitutional Law (2022)/ The 
International Encyclopaedia of Laws 

Wolters Kluwer kluwerlawonline 110 ISBN: 
9789065449443 

2       
3       

2.7. Cărţi de specialitate publicate în edituri naţionale de prestigiu (recunoscute CNCS) 
Total:3 

Nr. 
crt. 

Autor(i) Titlul lucrării Editura, codul CNCS Localitatea 
Nr. 

pagini 
ISBN 

1 FODOR Maria 
Drept procesual civil. Editia a 2-a, revazuta si 
adaugita 

Universul Juridic București 854 978-606-39-1112-5 

2 FODOR Maria 
Probele în procesul civil/ Legislație, doctrină și 
jurisprudență 

Universul Juridic București 1368 978-606-39-0783-8 

3 POPA Sorana Drept comercial/Teorie și practică judiciară Universul Juridic București 

În curs 
de 

publicar
e 

 



2.8. Manuale universitare publicate în edituri naţionale de prestigiu (recunoscute CNCS) 
Total:4 

Nr. 
crt. 

Autor(i) Titlul lucrării Editura, codul CNCS Localitatea 
Nr. 

pagini 
ISBN 

1 DUȚU Mircea 
Dreptul mediului si al climei. Volumul I. Partea 
generala 
 

Universul Juridic, 103  București 604 978-606-39-1006-7 

2 
FODOR Maria, POPA 
Sorana 

Drept civil. Teoria generală/Persoanele/Note de 
curs 

Universul Juridic, 103 București 

În curs 
de 

publicar
e 

 

3 BUNECI Bogdan Drept procesual penal- Partea Generală Universul Juridic, 103 București 372 
978-606-39-1154-5 
 

4 BUNECI Bogdan Drept procesual penal- Partea Specială Universul Juridic, 103 București 436 978-606-39-1139-2 

2.9. Capitole în cărţi publicate în edituri naţionale de prestigiu  (recunoscute CNCS) 
Total:3 

Nr. 
crt. 

Autor (i) Titlul volumului 
Coordonator(i) 
volum 

Titlul capitolului 
Editura, 
codul CNCS 

Localitatea 
Pagini 
capitol 

ISBN 

1 DUȚU Mircea 
Enciclopedia Juridica 
Romana 

Iosif R. Urs , Mircea 
Duțu , Corneliu 
Birsan, Adrian 
Severin , Smaranda 
Angheni , Nicolae 
Volonciu , Sache 
Neculaescu 

 

Editura 
Academiei 
Romane Cod 
164 
Editura 
Universul 
Juridic – Cod 
103 

București    

2 
MOROIANU-
ZLĂTESCU Irina 

Enciclopedia Juridica 
Romana 

Iosif R. Urs , Mircea 
Duțu , Corneliu 
Birsan, Adrian 
Severin , Smaranda 
Angheni , Nicolae 
Volonciu , Sache 
Neculaescu 

Vol. III, F-Î 

Editura 
Academiei 
Romane Cod 
164 
Editura 
Universul 
Juridic – Cod 
103 

București    



Nr. 
crt. 

Autor (i) Titlul volumului 
Coordonator(i) 
volum 

Titlul capitolului 
Editura, 
codul CNCS 

Localitatea 
Pagini 
capitol 

ISBN 

3 
MOROIANU-
ZLĂTESCU Irina 
(coautor) 

  

Procesul de integrare a 
dreptului internațional privat 
și a dreptului Uniunii 
Europene în sistemul 
național de reglementare, în 
contextul globalizării 

Editura 
Universul 
Juridic – Cod 
103 

Bucuresti   

3. PRESTIGIU PROFESIONAL 

3.1. Membri in colective de redacţie ale unor reviste indexate ISI 
Total: 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Titlul revistei Detalii revistă  (ISSN, pagină web, factor de impact, scor relativ de influenţă) 

1    
2    
3    

3.2. Membri in colective de redacţie ale unor reviste indexate în baze de date internaţionale (BDI) 
Total:13 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume 
Titlul revistei Detalii revistă (ISSN, pagină web, denumire bază de date unde este indexată; 

editură) 

1 
DUŢU-BUZURA 
Andrei 

„Dreptul” 
WWW.INTERNATIONALLAWREVIEW.EU e-ISSN 2246-9435 CEEOL, EBSCO, 
ProQuest   

2 
DUŢU-BUZURA 
Andrei 

International Law Review https://revistadreptul.ro/  ISSN: 1018-0435 CEEOL, EBSCO, ProQuest   

3 DUŢU Mircea Pandectele Române WWW.RSCJ.RO CEEOL, EBSCO, ProQuest   

4 DUŢU Mircea Studii şi Cercetări Juridice 
https://wolterskluwer.ro/pandectele-romane/ ISSN 1582 – 4756 EBSCO, 
ProQuest   

5 ŢICLEA Alexandru Revista română de Dreptul Muncii 
1582-7534, http://www.wolterskluwer.ro/revista-romana-de-dreptul-muncii/; 
Indexata 3 BDI- HEINONLINE, EBSCO, PROQUEST, Editura Wolters Kluwer 

http://www.internationallawreview.eu/
https://revistadreptul.ro/
http://www.rscj.ro/
https://wolterskluwer.ro/pandectele-romane/


Nr. 
crt. 

Nume şi prenume 
Titlul revistei Detalii revistă (ISSN, pagină web, denumire bază de date unde este indexată; 

editură) 

6 BUNECI Petre 
Revista Română de Criminalistică – membru în 
Consiliul științific 

ISSN – 1454-3117, editor Asociaţia Criminaliştilor din România, categoria B+ cod 
687 CNCSIS, revistă indexată în baze de date internaţionale recunoscute de Panelul 
4- ştiinţe sociale (Ştiinţe juridice), din cadrul CNATDCU. 
www.asociaţiacriminalistilor.ro 

7 BUNECI Petre Revista „Dreptul” – membru Comitetul Ştiinţific Cod ISSN 1018-0435, http://ujr.revistadreptul.ro 

8 BUNECI Petre 
Revista Vector European – Rep. Moldova - 
membru Colegiu de redacţie 

Cod ISSN 2345-1106 

9 GEORGESCU Laura Revista română de Dreptul Muncii 
1582-7534, http://www.wolterskluwer.ro/revista-romana-de-dreptul-muncii/; 
Indexata 3 BDI- HEINONLINE, EBSCO, PROQUEST, Editura Wolters Kluwer  

10 MATEI Gabriela Revista Română de Criminalistică 

ISSN – 1454-3117, editor Asociaţia Criminaliştilor din România, categoria B+ cod 
687 CNCSIS, revistă indexată în baze de date internaţionale recunoscute de Panelul 
4- ştiinţe sociale (Ştiinţe juridice), din cadrul CNATDCU. 
www.asociaţiacriminalistilor.ro 

11 MARCUSOHN Victor 
Hungarian Journal of Agricultura land 
Environmental Law 

http://www.uni-miskolc.hu/~agrarjog/ujsag/agriarchive.htm 

12 

BUNECI Bogdan Revista Română de Criminalistică (Romanian 
Journal of Forensic Science) 

 ISSN 2069-2625, evaluată și clasată de Consiliul National al Cercetării Științifice 
din Învățământul Superior (CNCSIS) la categoria „B+” - Cod 687 CNCSIS (2011), 
indexată în EBSCO, ProQuest, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL; Revista este 
indexată în bazele de date internaționale recunoscute de Panelul 4 - Științe Sociale 
(științe juridice) din cadrul CNATDCU (Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, 
Diplomelor și Certificatelor Universitare), 2020-2021. 
http://www.asociatiacriminalistilor.ro 

13 
BUNECI Bogdan Revista de drept penal  Asociația Română de Științe Penale, Editura Universul Juridic, București, Nr. 3-

4/2016, 1-2/2017, 3-4/2017, indexată EBSCO și ProQuest 

3.3. Membri in colective editoriale ale unor edituri internaţionale de prestigiu 
Total:3 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Detalii editură (titlu, localitate, ţară) – pentru edituri naţionale – cod CNCS 

  1 DUȚU Mircea Wolters Kluwer, București, România, Cod 259 
2 ȚICLEA Alexandru Wolters Kluwer, București, România, Cod 259 
3 GEORGESCU Laura Wolters Kluwer, București, România, Cod 259 

http://www.uni-miskolc.hu/~agrarjog/ujsag/agriarchive.htm
http://www.asociatiacriminalistilor.ro/


3.4. Membri in colective editoriale ale unor edituri naţionale de prestigiu 
Total: 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Detalii editură (titlu, localitate, ţară) – pentru edituri naţionale – cod CNCS 

2   
3   

3.5. Membri  în comitetele de organizare şi/sau în colectivele ştiinţifice ale conferinţelor cu proceedings indexat ISI 
Total: 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume 
Detalii conferinţă ISI (denumire, locul şi data 
desfăşurării) 

Date de identificare proceedings (titlul volumului,  ISSN/ISBN, editura, 
locul aparitiei, pagină web) 

1    
2    
3    

 

3.6. Membri  în comitetele de organizare şi/sau în colectivele ştiinţifice ale conferinţelor cu proceedings indexat în BDI (altele decât ISI) 
Total:3 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume 
Detalii conferinţă BDI (denumire, locul şi data 
desfăşurării, nume BDI) 

Date de identificare proceedings (titlul volumului,  ISSN/ISBN, editura, 
locul apariţiei, pagină web) 

1 BUNECI Bogdan 

Conferința Națională de Drept Penal „Vespasian 
Pella”- „Probleme actuale ale dreptului penal la nivel 
național și internațional”, organizată de 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – 
Facultatea de Drept, Asociația Română de Științe 
Penale și Grupul editorial Universul Juridic, Iași 

13-14 mai 2022 

2 BUNECI Bogdan 

Sesiunea de comunicări științifice cu tema ”50 de ani 
de la fondarea dreptului mediului (Stockholm, 
1972)”, organizată de Universitatea Ecologică din 
București, Facultatea de Drept, București. 

6 aprilie 2022 

3 BUNECI Bogdan 
Conferința Internațională de Criminalistică 
”Științele Criminalistice în slujba adevărului 
judiciar” 

Ediția a X a, 20-22 octombrie 2022 București 



3.7. Membri în asociaţii ştiinţifice profesionale internaţionale 
Total:20 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Asociaţia ştiinţifică profesională Detalii (poziţia, pagina web) 

1.  DUŢU Mircea Asociatia Internaţională de dreptul urbanismului Membru 
2.  BUNECI Petre ASIL – The American Society of International Law membru, http://www.asil.org/ 
3.  BUNECI Petre AIDP – International Association of Penal Law membru, www.penal.org 
4.  BUNECI Petre ELI – European Law Institut membru, www.europeanlawinstitute.eu 

5.  BUNECI Petre 
IDEF – Institut International de Droit D`expression et 
D`inspiration Francais 

membru 

6.  BUNECI Bogdan ELI – European Law Institut membru, www.europeanlawinstitute.eu 
7.  BUNECI Bogdan AIDP – International Association of Penal Law membru, www.penal.org 
8.  RÎPEANU Andreea Unione Mondiale Degli Agraristi Universitari Membru 
9.  RÎPEANU Andreea Association Internationale de droit penal Membru, www.penal.org 

10.  DRIMER Cleopatra Association Internationale de droit penal Membru, www.penal.org 
11.  DRIMER Cleopatra European Law Institute Membru, http://www.europeanlawinstitute.eu/ 
12.  MATEI Gabriela International Society for Criminology Membru  
13.  MARCUSOHN Victor Union Internationale des Avocats Membru, www.uianet.org  
14.  MARCUSOHN Victor Reseau Europeen Droit de l’Eau Membru, www.cidce.org  
15.  MARCUSOHN Victor European Council for Rural Law Raportor national 

16.  MARCUSOHN Victor 
Reţelele juridice „Directiva-cadru privind apa” şi 
„Natura 2000” 

Raportor national 

17.  
MOROIANU-
ZLĂTESCU Irina 

International Academy of Comparative Law (IACL) Membru  

18.  
MOROIANU-
ZLĂTESCU Irina 

Institut International de Droit d’Expression et 
d’Inspiration Françaises (IDEF) 

Vicepreședinte  

19.  
MOROIANU-
ZLĂTESCU Irina 

European Law Institute (ELI) Membru în consiliu 

20.  
MOROIANU-
ZLĂTESCU Irina 

Association for the United Nations in Romania 
(ANUROM-WFUNA) 

Președinte  

3.8. Membri în asociaţii ştiinţifice profesionale naţionale 
Total:49 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Asociaţia ştiinţifică profesională Detalii (poziţia, pagina web) 

1.  DUŢU Mircea Academia Română;  www.academiaromana.ro;  

http://www.uianet.org/
http://www.cidce.org/
http://www.academiaromana.ro/


Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Asociaţia ştiinţifică profesională Detalii (poziţia, pagina web) 

2.  DUŢU Mircea Asociaţia Română de Drept al Mediului www.environmental-law.ro;  
3.  DUŢU Mircea Academia de Științe Juridice din România https://www.jusacademia.ro/ 
4.  DUŢU Mircea Baroul București http://www.baroul-bucuresti.ro 
5.  ȚICLEA Alexandru Uniunea Experților în Legislația Muncii Președinte de onoare - - http://unelm.ro/ 
6.  ȚICLEA Alexandru Baroul București Membru 
7.  ȚICLEA Alexandru Asociația Română De Dreptul Muncii Președinte 
8.  ȚICLEA Alexandru Asociația Pentru Studiul Relațiilor De Muncă Membru, http://asrpm.ro 
9.  ȚICLEA Alexandru Academia Oamenilor de Știință din România Membru asociat 

10.  ȚICLEA Alexandru Academia de științe juridice Membru titular 
11.  ȚICLEA Alexandru Uniunea Epigramiștilor din România Membru de onoare 

12.  
BUNECI Petre Institutul de cercetări juridice „Acad. Andrei 

Rădulescu” 
Cercetător asociat 

13.  BUNECI Petre Asociaţia Criminaliştilor din România MEMBRU FONDATOR, http://www.asociatiacriminalistilor.ro/ 
14.  BUNECI Petre Baroul București http://www.baroul-bucuresti.ro 
15.  BUNECI Petre Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică membru, membru Consiliu Director, http://criminologie.org.ro/ 
16.  BUNECI Petre Asociaţia Română de Drept Penal  Membru, vicepreşedinte  
17.  BUNECI Bogdan Asociaţia Criminaliştilor din România Membru 
18.  BUNECI Bogdan Asociaţia Română de Drept Penal Membru 
19.  BUNECI Bogdan European Law Institute www.europeanlawinstitute.eu 
20.  BUNECI Bogdan International Association of Penal Law www.penal.org 
21.  FODOR Maria Asociația Română de Drept Umanitar; www.ardu.ro 
22.  GRIGA Ioan Asociaţia Română de Știinţe Penale http://www.arsp.ro/ 
23.  GRIGA Ioan Uniunea Juriştilor din România http://www.ujrdreptul.ro/ 
24.  GRIGA Ioan Asociaţia Criminaliştilor din România http://www.asociatiacriminalistilor.ro/ 
25.  RÎPEANU Andreea Asociaţia de Drept Umanitar http://ardu.ro/ 
26.  RÎPEANU Andreea Asociaţia Română de Știinţe Penale www.arsp.ro 
27.  BUNECI Bogdan Baroul București http://www.baroul-bucuresti.ro 
28.  DRIMER Cleopatra Asociaţia Română de Știinţe Penale www.arsp.ro 
29.  GEORGESCU Laura  Uniunea Experților în Legislația Muncii Membru de onoare - http://unelm.ro/ 
30.  GEORGESCU Laura Baroul București Membru http://www.baroul-bucuresti.ro 
31.  GEORGESCU Laura Asociația Română De Dreptul Muncii Vicepreședinte 
32.  GEORGESCU Laura  Asociația Pentru Studiul Relațiilor De Muncă Membru, http://asrpm.ro 
33.  GHERGHE Aurelian Baroul București http://www.baroul-bucuresti.ro 

34.  
GRIGORE–
RĂDULESCU Irina 

Asociaţia Română de Ştiinţe Penale www.arsp.ro 

http://www.environmental-law.ro/
http://www.asociatiacriminalistilor.ro/
http://www.europeanlawinstitute.eu/
http://www.penal.org/


Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Asociaţia ştiinţifică profesională Detalii (poziţia, pagina web) 

35.  
GRIGORE–
RĂDULESCU Irina 

Asociația Română de Drept Umanitar; www.ardu.ro; 

36.  
GRIGORE–
RĂDULESCU Irina 

Colegiul Mediatorilor www.colegiulmediatorilor.ro 

37.  MARCUSOHN Victor Baroul București http://www.baroul-bucuresti.ro/index.php?t=marcusohn&w=definitivi 
38.  MATEI Gabriela Asociaţia Criminaliştilor din România Membru fondator 
39.  MATEI Gabriela Consiliul de mediere Membru , http://www.cmediere.ro/ 

40.  
MATEI Gabriela Asociaţiei Profesională Colegiul Consilierilor Juridici 

Bucureşti 
membru asociat 

41.  MATEI Gabriela Asociaţia  Română de Știinţe Penale www.arsp.ro 
42.  MARCUSOHN Victor Asociaţia Română de Drept Rural Secretar general 
43.  Marcusohn Victor Baroul Bucuresti https://www.baroul-bucuresti.ro/avocat/06030/dr-marcusohn-victor 

44.  
MIHĂILESCU-PENE 
Livia Theodora 
Simona 

Asociaţia pentru Excelenţă în Educaţie, Sport şi 
Turism 

Secretar General. 

45.  
MIHĂILESCU-PENE 
Livia Theodora 
Simona 

Baroul București http://www.baroul-bucuresti.ro 

46.  POPA Sorana Baroul București http://www.baroul-bucuresti.ro/index.php?t=popa&s=definitivi 

47.  
POPESCU Corina 
Florenţa 

Asociaţia  Română de Știinţe Penale www.arsp.ro 

48.  
MOROIANU-
ZLĂTESCU Irina 

Academia de Științe Juridice din România https://www.jusacademia.ro/ 

49.  
MOROIANU-
ZLĂTESCU Irina 

Baroul București http://www.baroul-bucuresti.ro 

3.9. Premii internaţionale obţinute printr-un proces de selecţie 
Total: 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Premiul obţinut Detalii (instituţia care acordă premiul, data, locul acordării) 

1    
2    
3    



3.10. Premii naţionale obţinute printr-un proces de selecţie 
Total:1 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Premiul obţinut Detalii (instituţia care acordă premiul, data, locul acordării) 

1 FODOR Maria 

Premiul „Viorel Mihai Ciobanu”, în domeniul 
dreptului procesual civil și dreptului internațional 
privat, 17 decembrie 2021 
– MARIA FODOR, Probele în procesul civil. 
Legislație, doctrină și jurisprudență, Editura 
Universul Juridic, București, 2021 

Uniunea Juriștilor din România 

2    
3    

3.11. Conducători de doctorat 
Total:3 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Domeniul, IOD 

1 ŢICLEA Alexandru Juridic, Dreptul muncii, Securitate socială, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” București 
2 DUŢU - BUZURA Mircea Juridic, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 
3 BUNECI Petre Juridic, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 

3.12. Doctori în știinţă 
Total:26 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Domeniul 

1 AVRIGEANU Tudor Drept 
2 BĂBEANU Andreea Drept 
3 BUNECI Bogdan Economie . Drept 
4 BUNECI Petre Drept 
5 COBZARU Angelica Drept 
6 COMAN Giorgiu Drept 
7 DANCIU Adrian Drept 
8 DRIMER Ioana Cleopatra Drept 
9 DUŢU-BUZURA Andrei Drept 

10 DUŢU-BUZURA Mircea Drept 
11 FODOR Maria Drept 



Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Domeniul 

1 AVRIGEANU Tudor Drept 
12 GEORGESCU Laura  Drept 
13 GHERGHE Aurelian Drept 
14 GRIGORE–RĂDULESCU Irina Drept 
15 MANU Gabriel Drept 
16 MARCUSOHN Victor Drept 
17 MATEI Gabriela Drept 
18 MIHĂILESCU-PENE Simona Livia Theodora  Drept 
19 MOROIANU-ZLĂTESCU Irina Drept 
20 POPA Sorana Drept 
21 POPESCU Corina Drept 
22 POPESCU Emanoil Drept 
23 POPESCU Mircea Drept 
24 RÎPEANU Andreea Drept 
25 ŢICLEA Alexandru Drept 
26 UNGUREANU Monica Drept 

4. VENITURI REALIZATE PRIN CONTRACTE DE CERCETARE 

4.1. Contracte de cercetare internaţionale finanţate din fonduri publice 
Număr: 
Valoare: 

Nr. 
crt. 

Denumire Instituţia beneficiară Contract (nr., dată, tip) 
Director program 
Membrii în colectivul de cercetare 

Durata 
Valoare 
(lei) 

1       
2       
3       
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Universitatea Ecologică din Bucureşti 
Facultatea de EDUCAŢIE FIZICĂ ȘI SPORT 

 
     Nr. 806/ EFS / 21.12.2022 

RAPORT 
privind evaluarea internă a activităţii de cercetare ştiinţifică 

Anul calendaristic 2022 
 
 

 
 În cadrul Facultăţii de Educație Fizică și Sport activitatea de cercetare ştiinţifică s-a 
desfăşurat pe baza Planului de cercetare din anul 2022, documente care prevăd şi pun un 
accent deosebit pe cercetarea desfăşurată în legătură cu programele de studii de licenţă şi de 
masterat. 
 Planul de cercetare știinţifică din anul 2022 nr. 806 / EFS/ din 21.12.2022 sunt adoptate 
de Consiliul Facultăţii şi sunt în concordanţă cu Strategia de cercetare 2020-2024 la nivelul 
facultății nr. 271 / EFS / 20.11.2020 și a universităţii, aprobată de Senatul UEB, care specifică 
resursele financiare și modul de alocare a acestora, precum și modalităţilor de valorificare a 
cercetării. 

În cadrul Facultăţii de Educație Fizică și Sport, cercetarea ştiinţifică constituie o 
componenta de bază a activităţii cadrelor didactice, a studenţilor și a masteranzilor.  
Activitatea de cercetare reprezintă 25% din totalul normei cadrelor didactice din 
Departamentul de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Educație Fizică și Sport. 
 Bugetul propus pentru anul 2022 aferent activităţii de cercetare a cadrelor didactice, 
activitate cuprinsă în Fişa postului, va fi de 101448 lei. Acestă sumă cuprinde toate 
contribuţiile aferente plătite de angajat şi de angajator conform contractelor individuale de 
muncă. 

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 în anul 2022 au fost: 
- educație fizică școlară 
- activități sportiv-recreativ și adaptative 
- sport și performanță motrică 
- kinetoterapie și motricitate specială 
La nivelul Departamentului de Educație Fizică și Sport accentul s-a pus pe respectarea 

criteriilor de exigenţă şi performanţă privind cercetare știinţifică. Criteriile minimale, 
adoptate de Consiliul facultăţii sunt: participarea cu lucrări la cel puţin două conferinţe 
naţionale/internaţionale și publicarea a cel puţin două articole în baze de date internaţionale.  

Criteriile privind evaluarea performanţei în activitatea de cercetare știinţifică a 
cadrelor didactice sunt în conformitate cu Metodologia de organizare, desfăşurare şi finalizare 
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concurs cadre didactice pentru asistent univesitar şi lector univesitar şi Standardele minimale 
aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Stiinţifice nr. 6129/2016, 
si Ordonanței de urgenţă emisă de Guvernul României nr.96/2016, precum și ale Hotărârii nr. 
883/2018 și ale Cartei Universității Ecologice din București pentru conferenţiar şi profesor: 

A 1. Realizări ştiinţifice în calitate de autor principal şi/sau co-autor privind: 

- Contribuţii in extenso de tip article sau review, publicate în reviste indexate în Web of 
Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal cu p; 

- Contribuţii in extenso de tip article sau review, publicate în reviste indexate în Web of 
Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau în reviste neindexate Web of Science (IF 
= 0), dar indexate în cel puţin două baze de date internaţionale recunoscute, din care în 
cel puţin una se regăseşte în format in extenso (full-text); 

- Cărţi publicate în calitate de autor principal în edituri clasificate A1 sau A2 (m A1 = 3; m 
A2 = 1); 

- Capitole în cărţi publicate în calitate de autor principal în edituri clasificate A1 sau A2 (m 
A1 = 3; m A2 = 1); 

Alte realizări ştiinţifice: 
 Lucrări in extenso (tip proceedings) indexate WoS sau altă BDI recunoscută, realizate în 
calitate de autor principal şi /sau co-autor, publicate în volumele unor conferinţe 
internaţionale, cu relevanţă pentru domeniul de abilitare, disponibile în format full-text în cel 
puţin o BDI 
 Alte articole in extenso publicate în calitate de autor / co-autor în reviste ştiinţifice, cu 
condiţia ca revistele să fie indexate la nivel de rezumat în cel puţin o bază de date 
internaţională recunoscută 

 
A 2. Vizibilitate şi impact ştiinţific 

Citări ale publicaţiilor candidatului în lucrări indexate Web of Science (autocitările sunt 
excluse); 

Alte citări ale publicaţiilor candidatului (autocitările sunt excluse)  
- Disponibile în lucrări clasificate A1 sau WoS. 
- Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în baza de date Scopus  
- Disponibile în lucrări clasificate B sau în alte surse academice identificabile prin Google 

Scholar (altele decât cele deja incluse)  
 Membru în comitetul ştiinţific / Referent ştiinţific pentru evaluarea şi selecţia lucrărilor 

unei conferinţe / Membru în comitetul de organizare / Coordonator simpozion (Chair)  
Preşedinte sau membru în comitetul executiv al unei asociaţii profesionale Internationale 

sau naţionale etc. 
 
Realizări ale activităţii de cercetare știinţifică, în anul 2022: 

 
În activitatea de cercetare desfășurată în anul 2022 se menţionează următoarele 

rezultate: 
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1) Contribuţii in extenso de tip article sau review, publicate în reviste indexate în Web of 
Science (ISI), al căror IF este mai mare sau egal cu p. 

1. Veaceslav Manolachi, Vladimir Potop, Victor Manolachi*, Irina Delipovici, Cristian Ștefan 

Liușnea. 2022. Determining the Optimal Areas of Effort in Terms of Force and Force-

Velocity based on the Functional State of the  Neuromuscular System in the Training of 

Elite Female Judokas. PeerJ 10:e13468. DOI: 10.7717/peerj.13468. Indexed: Web of 

Science. IF 2021 – 3.061. WOS:000805347600001 

2. Andrii Chernozub, Veaceslav Manolachi*, Georgiy Korobeynikov, Vladimir Potop, 

Liudmyla Sherstiuk, Victor Manolachi, Ion Mihaila. 2022. Criteria for assessing the 

adaptive changes in MMA athletes of strike fighting style in different training load regimes. 

PeerJ 10:e13827 DOI: 10.7717/peerj.13827. Indexed: Web of Science. IF 2021 – 3.061. 

WOS: 000838173300002 

3. Mocanu GD, Murariu G, Potop V.* Optimization of body balance indices according to Body 

Mass Index categories during physical education lessons for university students. Pedagogy 

of Physical Culture and Sports, 2022;26(4):245–255. Web of Science; 

DOI:10.15561/26649837.2022.0404; WOS: 000860483500003 

4. Manolachi, V.,* Chernozub, A., Potop, V., Marionda, I., Titova, H., Sherstiuk, L., & 

Shtefiuk, I. (2022). The effectiveness of using power fitness training loads to increase 

adaptive reserves of female athletes in hand-to-hand combat. Pedagogy of Physical Culture 

and Sports, 26(5), 319-326. Scopus, DOI:10.15561/26649837.2022.0506; WOS: in curs de 

indexare 

5. Manolachi V, Chernozub A, Potop V, Zoriy Y, Kulbayev A, Braniște G, Savenko A. 

Increasing the functional capabilities of Mixed Martial Arts athletes in the process of 

optimizing different regimes of power load. Pedagogy of Physical Culture and Sports, 

2022;26(6):399–406. Scopus, DOI:10.15561/26649837.2022.0606. WOS: in curs de 

indexare. 

6. Manolachi V, Potop V*, Chernozub A, Khudyi O, Delipovici I, Eshtayev S, Mihailescu LE. 

Theoretical and applied perspectives of the kinesiology discipline in the field of physical 

education and sports science.  Physical Education of Students, 2022;26(6):316–324. 

https://doi.org/10.15561/20755279.2022.0606. WOS: in curs de indexare. 

 

2) Contribuţii in extenso de tip article sau review, publicate în reviste indexate în Web of 
Science (ISI), al căror IF este mai mic decât p sau în reviste neindexate Web of Science (IF 
= 0), dar indexate în cel puţin două baze de date internaţionale recunoscute, din care în cel 
puţin una se regăseşte în format in extenso (full-text): 

 
1. Lyudmila Voloshina, Victor Kondakov, Evgeniya Kopeikina, Vladimir Potop*, Victor 

Manolachi. Effect of motor activity on physical readiness indicators of preschoolers with visual 

impairment. Journal of Physical Education and Sport, Vol. 22 (issue 1), Art 22, pp. 174 - 179, 

January 2022, online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051. Indexed: 

Scopus. DOI:10.7752/jpes.2022.01022. 

http://www.efsupit.ro/images/stories/ianuarie2022/Art%2022.pdf  

2. Korobeynikov, G.,* Mario Baić, M., Potop, V., Korobeinikova, L., Raab, M., Starčević, N., 

Korobeinikova, I., Chernozub, A., Romanchuk, S., Danko, T. Comparative analysis of 

psychophysiological states among Croatian and Ukrainian wrestling. Journal of Physical Education 

and Sport, Vol. 22 (issue 8), Art 230, pp. 1832 - 1838, August, 2022. 

DOI:10.7752/jpes.2022.08230. Indexed: Scopus. 

https://www.efsupit.ro/images/stories/august2022/Art%20230.pdf 

 3. Potop, V.,* Cîmpeanu, M., Moga, C., Jurat, V., Manole, C., Eshtaev, A. Particularities of 

the biomechanical characteristics of learning the acrobatic exercises on balance beam in Junior III 

http://www.efsupit.ro/images/stories/ianuarie2022/Art%2022.pdf
https://www.efsupit.ro/images/stories/august2022/Art%20230.pdf
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category (aged 9-10 years). Journal of Physical Education and Sport, Vol. 22 (issue 8), Art 232, pp. 

1848 - 1853, August 2022. DOI:10.7752/jpes.2022.08232. Indexed: Scopus. 

https://www.efsupit.ro/images/stories/august2022/Art%20232.pdf 

4. Grigore, M-F., Grigore, V., Potop, V.,* Manole, C. Use of a specific preparation to achieve 

better performance in competition choreographies by dancers of Junior I category (aged 12–13 

years). Journal of Physical Education and Sport, Vol. 22 (issue 8), Art 234, pp. 1859 - 1862, August 

2022. DOI:10.7752/jpes.2022.08234. indexed: Scopus. 

https://efsupit.ro/images/stories/august2022/Art%20234.pdf 

5. Forminte, VN., Cosma, L., Damian, M., Dobrescu, T., Potop, V.* Biomechanical analysis of 

the phase structure of Pak Salto on uneven bars. Journal of Physical Education and Sport, Vol. 22 

(issue 8), Art 239, pp. 1893 - 1899, August 2022. DOI:10.7752/jpes.2022.08239. indexed: Scopus. 

https://www.efsupit.ro/images/stories/august2022/Art%20239.pdf 

6. Potop, V.,* Manolachi, V., Mihailescu, L., Manolachi, V., Kulbayev A, Knowledge of the 

fundamentals necessary for the scientific research activity in the field of Physical Education and 

Sports Science. Journal of Physical Education and Sport, Vol. 22 (issue 8), Art 243, pp. 1922 - 

1926, August 2022. DOI:10.7752/jpes.2022.08243. Indexed: Scopus. 

https://www.efsupit.ro/images/stories/august2022/Art%20243.pdf 

7. Chernozub, A.,* Marionda, I., Potop, V., Syvokhop, E., Khoma, T., Spivak, A., Tvelina, A., 

Voichun, H., Kovaleva, N. The character of adaptation changes in bodybuilders in conditions of 

sequential use of isolation and basic exercises. Journal of Physical Education and Sport, Vol. 22 (issue 

8), Art 249, pp. 1962 – 1967, August 2022. DOI:10.7752/jpes.2022.08249.  

https://efsupit.ro/images/stories/august2022/Art%20249.pdf 

8. Timnea A.C., Potop V.*, Timnea O.C. Analysis of body composition in football athletes 

aged 6 to 10. Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport, Science, Movement 

and Health, Vol. XXII, ISSUE 2 Supplement, 2022, September 2022, 22 (2): 265 – 269. Indexed:  

ERIH PLUS, Ebsco, SPORTDiscus, DOAJ (Directory of Open Acces Journals) 

https://www.analefefs.ro/en/anale-fefs/2022/i2-supplement/pe-

autori/13.%20TIMNEA%20Andreea%20Consuela,%20POTOP%20Vladimir,%20TIMNEA%20Oli

via%20Carmen.pdf  

9. Kriventsova I, Potop V, Prusik K, Samoylov D. Development of coordination abilities of 

fencers aged 10-12 years living in the territory of martial law. Pedagogy of Health, 2022;1(2):34–

38. https://doi.org/10.15561/health.2022.0201 

 

Organizarea și desfășurarea Sesiunii Internaţionale de Comunicări Stiinţifice 

pentru cadrele didactice, din cadrul Universității Ecologice din București 

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

Perioada 6 aprilie 2022 s-a desfăşurat  International Scientific Conference “Actualities and 

Perspectives of Physical Education and Sport Sciences”, 3 edition”, au fost prezentate 26 

lucrări.  

Analiza succintă efectuată pentru 2022 privind activitatea de cercetare știinţifică, 
reflectă succesele, dar şi neîmplinirile activităţii şi constituie un punct de plecare pentru 
viitor. 

Dezvoltarea şi consolidarea unui mediu favorabil activităţii cercetării ştiinţifice, 
dinamic şi competitiv, care să susţină prin realizări de valoare, calitatea şi performanţa, 
rămâne unul din obiectivele fundamentale ale Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport. 

https://www.efsupit.ro/images/stories/august2022/Art%20232.pdf
https://efsupit.ro/images/stories/august2022/Art%20234.pdf
https://www.efsupit.ro/images/stories/august2022/Art%20239.pdf
https://www.efsupit.ro/images/stories/august2022/Art%20243.pdf
https://efsupit.ro/images/stories/august2022/Art%20249.pdf
https://www.analefefs.ro/en/anale-fefs/2022/i2-supplement/pe-autori/13.%20TIMNEA%20Andreea%20Consuela,%20POTOP%20Vladimir,%20TIMNEA%20Olivia%20Carmen.pdf
https://www.analefefs.ro/en/anale-fefs/2022/i2-supplement/pe-autori/13.%20TIMNEA%20Andreea%20Consuela,%20POTOP%20Vladimir,%20TIMNEA%20Olivia%20Carmen.pdf
https://www.analefefs.ro/en/anale-fefs/2022/i2-supplement/pe-autori/13.%20TIMNEA%20Andreea%20Consuela,%20POTOP%20Vladimir,%20TIMNEA%20Olivia%20Carmen.pdf
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Activităţi de cercetare știinţifică realizate în anul calendaristic 2022, conform Planului de cercetare  
 

Nr. 
crt. 

Denumirea activităţii 
de cercetare 

Tip finanţare Termen de 
realizare 

Buget Responsabil 
temă/Echipa de 

proiect 

Stadiul de realizare 

1 Perfecţionarea ariei 
curriculare Educaţie 
fizică şi Sport în 
învăţământul preşcolar, 
primar, gimnazial, liceal 
şi universitar 
(program de licenţă şi 
master) 

 
UEB 

 
 

11 000 lei prof.univ.dr. 
Potop Vladimir / 
studenţi, 
masteranzi/ 
doctoranzi 

Potop, L., Jurat, V., Potop V. (2022). Determinarea nivelului 
dezvoltării capacității motrice la elevii din ciclul primar. Congresul 
Științific Internațional ”Sport. Olimpism. Sănătate”, Chișinău, 
Republica Moldova, Ediţia a 7-a, 15-17 septembrie 2022, Chișinău, 
pp. 262-267. https://doi.org/10.52449.soh22.40  

Onaca D, Potop L, Șulea R, Trușcă M, Carp I, Potop V. Characteristics 
of the behavioral manifestation of preschool children (5 to 6 years 
old). Proceedings of the International Scientific Conference 
“Actualities and Perspectives of Physical Education and Sport 
Sciences”, 3rd edition, April, 06, 2022, Bucharest, Editura Printech, 
ISSN 2734-8512 

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 
 

Cheltuielile vor 
fi suportate de 

Dentirad 
Hospital Group 

 

15 000 lei  Potop Vladimir, 
Director, 
Timnea Olivia, 
Timnea Andreea 
Consuela 
Ulăreanu Marius 
Viorel 

Timnea A.C., Potop V.*, Timnea O.C. Analysis of body composition in 

football athletes aged 6 to 10. Ovidius University Annals, Series Physical 

Education and Sport, Science, Movement and Health, Vol. XXII, ISSUE 

2 Supplement, 2022, September 2022, 22 (2): 265 – 269. 
https://www.analefefs.ro/en/anale-fefs/2022/i2-supplement/pe-

autori/13.%20TIMNEA%20Andreea%20Consuela,%20POTOP%20Vladimir,%20TIMNE

A%20Olivia%20Carmen.pdf  
Timnea AC, Potop V, Timnea OC. Importance of the means of adjusting 

the physical effort parameters in the football players of 8-10 years old 

based on the cardiovascular indices change. Proceedings of the 

International Scientific Conference “Actualities and Perspectives of 

Physical Education and Sport Sciences”, 3rd edition, April, 06, 2022, 

Bucharest, Editura Printech, ISSN 2734-8512 

Timnea, AC., Potop, V., Timnea OC. (2022). Analiza comparativă și 

corelativă a relației dintre indicii antropometrici și ai compoziției 

corporale la sportivii fotbalişti de 6-8 ani. Congresul Științific 

Internațional ”Sport. Olimpism. Sănătate”, Ediţia a 7-a, 15-17 septembrie 

2022, Chișinău, pp.  318-327. https://doi.org/10.52449.soh22.50  

https://doi.org/10.52449.soh22.40
https://www.analefefs.ro/en/anale-fefs/2022/i2-supplement/pe-autori/13.%20TIMNEA%20Andreea%20Consuela,%20POTOP%20Vladimir,%20TIMNEA%20Olivia%20Carmen.pdf
https://www.analefefs.ro/en/anale-fefs/2022/i2-supplement/pe-autori/13.%20TIMNEA%20Andreea%20Consuela,%20POTOP%20Vladimir,%20TIMNEA%20Olivia%20Carmen.pdf
https://www.analefefs.ro/en/anale-fefs/2022/i2-supplement/pe-autori/13.%20TIMNEA%20Andreea%20Consuela,%20POTOP%20Vladimir,%20TIMNEA%20Olivia%20Carmen.pdf
https://doi.org/10.52449.soh22.50
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3 Aplicarea tehnologiilor 
moderne  de pregătire în 
sportul de performanţă 
(haltere, arte marțiale, 
lupte, Judo, jocuri 
sportive, Dans Sportiv, 
gimnastica artistică, 
scrimă) 

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

Korobeynikov, G.,* Mario Baić, M., Potop, V., Korobeinikova, L., Raab, 

M., Starčević, N., Korobeinikova, I., Chernozub, A., Romanchuk, S., 

Danko, T. Comparative analysis of psychophysiological states among 

Croatian and Ukrainian wrestling. Journal of Physical Education and 

Sport, Vol. 22 (issue 8), Art 230, pp. 1832 - 1838, August, 2022. 

DOI:10.7752/jpes.2022.08230.Indexed: Scopus. 

https://www.efsupit.ro/images/stories/august2022/Art%20230.pdf  

Potop, V.,* Cîmpeanu, M., Moga, C., Jurat, V., Manole, C., Eshtaev, A. 

Particularities of the biomechanical characteristics of learning the 

acrobatic exercises on balance beam in Junior III category (aged 9-10 

years). Journal of Physical Education and Sport, Vol. 22 (issue 8), Art 

232, pp. 1848 - 1853, August 2022. 

DOI:10.7752/jpes.2022.08232.Indexed: Scopus. 

https://www.efsupit.ro/images/stories/august2022/Art%20232.pdf  

Grigore, M-F., Grigore, V., Potop, V.,* Manole, C. Use of a specific 

preparation to achieve better performance in competition choreographies 

by dancers of Junior I category (aged 12–13 years). Journal of Physical 

Education and Sport, Vol. 22 (issue 8), Art 234, pp. 1859 - 1862, August 

2022. DOI:10.7752/jpes.2022.08234.indexed: Scopus. 

https://efsupit.ro/images/stories/august2022/Art%20234.pdf  

Forminte, VN., Cosma, L., Damian, M., Dobrescu, T., Potop, V.* 

Biomechanical analysis of the phase structure of Pak Salto on uneven 

bars. Journal of Physical Education and Sport, Vol. 22 (issue 8), Art 239, 

pp. 1893 - 1899, August 2022. DOI:10.7752/jpes.2022.08239.indexed: 

Scopus. 

https://www.efsupit.ro/images/stories/august2022/Art%20239.pdf  

Kriventsova I, Potop V, Prusik K, Samoylov D. Development of 

coordination abilities of fencers aged 10-12 years living in the territory 

of martial law. Pedagogy of Health, 2022;1(2):34–38. 

https://doi.org/10.15561/health.2022.0201  

      Veaceslav Manolachi, Vladimir Potop, Victor Manolachi*, Irina 

Delipovici, Cristian Ștefan Liușnea. 2022. Determining the Optimal 

Areas of Effort in Terms of Force and Force-Velocity based on the 

Functional State of the  Neuromuscular System in the Training of 

Elite Female Judokas. PeerJ 10:e13468. DOI: 10.7717/peerj.13468. 

Indexed: Web of Science. IF 2021 – 3.061. WOS:000805347600001 

https://www.efsupit.ro/images/stories/august2022/Art%20230.pdf
https://www.efsupit.ro/images/stories/august2022/Art%20232.pdf
https://efsupit.ro/images/stories/august2022/Art%20234.pdf
https://www.efsupit.ro/images/stories/august2022/Art%20239.pdf
https://doi.org/10.15561/health.2022.0201
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Andrii Chernozub, Veaceslav Manolachi*, Georgiy Korobeynikov, 

Vladimir Potop, Liudmyla Sherstiuk, Victor Manolachi, Ion Mihaila. 

2022. Criteria for assessing the adaptive changes in MMA athletes of 

strike fighting style in different training load regimes. PeerJ 

10:e13827 DOI: 10.7717/peerj.13827. Indexed: Web of Science. IF 

2021 – 3.061. WOS: 000838173300002 

Oprea Bogdan, Potop Vladimir. Improvement of communication by 

learning the technical-tactical procedures specific to different 

positions in the game of football in 8 - 9-year-old children. 

Proceedings of the International Scientific Conference “Actualities 

and Perspectives of Physical Education and Sport Sciences”, 3rd 

edition, April, 06, 2022, Bucharest, Editura Printech, ISSN 2734-8512 

Oprea, B., Potop, V., Mihăileascu, L., Mihăilă, I. (2022). Caracteristicile 

zonelor de efort în jocul de fotbal la copiii de 10 ani. Congresul 

Științific Internațional ”Sport. Olimpism. Sănătate”, Ediţia a 7-a, 15-

17 septembrie 2022, Chișinău, pp.232-240 

https://doi.org/10.52449.soh22.35 

4 "Efecte electro si 
termodermale ale 
dispozitivelor pulsate 
EM-CO-PAD" 

UEB  4 000 lei Prof.Dr. M.D. 
Corneliu 
I.Moldovan, 
Prof.Dr. Florin 
Bratila,  
Prof.Dr.Ktp. 
Eugen Caracas,  
Dip.Ing.Marian 
Velcea,  
Dipl.Ing.Mihai 
Chetan,Prof.Dr. 
Ioan Plotog, 

 THE NEW INTEGRATING TREATMENT OF HEMIPLEGIA 
(Psycho-pedagogical methods and acupuncture)  
Eugen Caracas, Agatha Alexandrescu (Vasai). Proceedings of the 
International Scientific Conference “Actualities and Perspectives of 
Physical Education and Sport Sciences”, 3rd edition, April, 06, 2022, 
Bucharest, Editura Printech, ISSN 2734-8512 

5 Organizarea Sesiunii 
Internaționale de 
Comunicări Stiinţifice - 
cadre didactice 
(program de licenţă şi 
master) 

UEB  21 000 lei Conf.univ.dr. 
Neder Florina / 
conf.univ.dr. 
Anton Margareta 

Proceedings of the International Scientific Conference “Actualities 
and Perspectives of Physical Education and Sport Sciences” 3rd 
edition, April, 06, 2022, BUCHAREST, 2022, Editura PRINTECH 
s-au publicat 26 de lucrări. 
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6 Organizarea Sesiunii de 
Comunicări Stiinţifice a 
studenților și 
masteranzilor 

UEB  1500 lei  
 

Conf.univ.dr. 
Ulăreanu Marius, 
lect.univ.dr. 
Enescu George 
Alexandru 
Lect.univ.dr. 
Ionescu Leonard 

A XXXII-A sesiune de comunicări și referate științifice a studenților și 

masteranzilor cu tema: ”Tendințe ecologice actuale în domeniul 

știnței sportului și educației fizice”, 14 aprilie 2022. S-au prezentat 

24 de referate. 

7 Alte realizări ştiinţifice UEB  10 000 lei Toate cadrele 
didactice  

Lyudmila Voloshina, Victor Kondakov, Evgeniya Kopeikina, Vladimir 
Potop*, Victor Manolachi. Effect of motor activity on physical 
readiness indicators of preschoolers with visual impairment. Journal 
of Physical Education and Sport, Vol. 22 (issue 1), Art 22, pp. 174 - 
179, January 2022, Indexed: Scopus. DOI:10.7752/jpes.2022.01022. 
http://www.efsupit.ro/images/stories/ianuarie2022/Art%2022.pdf 
Manolachi, V.,* Chernozub, A., Potop, V., Marionda, I., Titova, H., 
Sherstiuk, L., & Shtefiuk, I. (2022). The effectiveness of using power 
fitness training loads to increase adaptive reserves of female athletes 
in hand-to-hand combat. Pedagogy of Physical Culture and Sports, 
26(5), 319-326. Scopus, DOI:10.15561/26649837.2022.0506;  
Manolachi V, Chernozub A, Potop V, Zoriy Y, Kulbayev A, Braniște G, 
Savenko A. Increasing the functional capabilities of Mixed Martial 
Arts athletes in the process of optimizing different regimes of power 
load. Pedagogy of Physical Culture and Sports, 2022;26(6):399–406. 
Scopus, DOI:10.15561/26649837.2022.0606.   
Manolachi V, Potop V*, Chernozub A, Khudyi O, Delipovici I, Eshtayev 
S, Mihailescu LE. Theoretical and applied perspectives of the 
kinesiology discipline in the field of physical education and sports 
science.  Physical Education of Students, 2022;26(6):316–324. 
https://doi.org/10.15561/20755279.2022.0606 

 
Data 

21.12.2022 
Responsabil cu activitatea de cercetare ştiinţifică, 

Prof. univ. dr. Vladimir POTOP 

 



 
 

Universitatea Ecologică din Bucureşti 
Facultatea de  

MANAGEMENT FINANCIAR 

 
 

RAPORT 
privind evaluarea internă a activităţii de cercetare ştiinţifică 

Anul calendaristic 2022 
 
 

 
 În cadrul Facultăţii de Management Financiar activitatea de cercetare ştiinţifică 
din anul 2022 s-a desfăşurat pe baza Strategiei de cercetare 2020-2024 şi a Planului 
de cercetare științifică pentru anul 2022, documente care prevăd şi pun un accent 
deosebit pe cercetarea desfăşurată în legătură cu programele de studii de licenţă şi de 
masterat. 
 Strategia de cercetare știinţifică 2020-2024 şi Planul de cercetare știinţifică 
pentru anul 2022 sunt adoptate de Consiliul Facultăţii şi sunt în concordanţă cu 
Strategia de cercetare 2020-2024 la nivelul universităţii, aprobată de Senatul UEB, care 
specifică resursele financiare și modul de alocare a acestora, precum și modalităţilor de 
valorificare a cercetării. 

În cadrul Facultăţii de Management Financiar, cercetarea ştiinţifică constituie o 
componenta de bază a activităţii cadrelor didactice, a studenţilor și a masteranzilor.  
Activitatea de cercetare reprezintă 25% din totalul normei cadrelor didactice din 
Departamentul de Științe Economice, Facultatea de Management Financiar. 
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 în anul 2022 au fost: 
- ştiinţe socio-economice  
- finanţe şi bănci 
- economia dezvoltării durabile 
- economia mediului. 

Pentru susținerea și promovarea cercetării științifice, Facultatea de Management 
Financiar are în vederea următoarele obiective: 

• Angrenarea în cercetare a întregului colectiv al facultății, planurile de cercetare 
cuprinzând atât teme de cercetare-dezvoltare pentru cadre didactice, cât şi 
pentru masteranzi şi studenți; 
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• Creşterea performanţei resurselor umane de cercetare din cadrul facultății; 
• Diseminarea și valorificarea rezultatelor cercetării științifice; 
• Participarea la programele de cercetare ale Uniunii Europene și în alte sisteme 

naționale și internaționale de cooperare științifică; 
• Implicarea studenților și masteranzilor în procesul de cercetare, dezvoltare și 

inovare; 
• Asigurarea calităţii în activitățile de cercetare ştiinţifică, în vederea creșterii 

competitivității pe plan naţional şi internațional. 
 

La nivelul Departamentului de Știinţe Economice, accentul s-a pus pe respectarea 
criteriilor de exigenţă şi performanţă privind cercetare știinţifică. Criteriile minimale, 
adoptate de Consiliul facultăţii sunt:  

• participarea cu lucrări la cel puţin două conferinţe 
naţionale/internaţionale  

• publicarea a cel puţin două articole în reviste indexate Web Of Science  
Core Collection – Emerging Sources Citation Index (ESCI), Clarivate 
Analytics database. 

Criteriile privind evaluarea performanţei în activitatea de cercetare știinţifică a cadrelor 
didactice sunt în conformitate cu Standardele minimale1 publicate în ORDINUL nr. 6129 
din 20 decembrie 2016, privind aprobarea standardelor minimale necesare şi 
obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor 
profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a 
atestatului de abilitare, Anexa 27 - Comisia Știinţe Economice și Administrarea 
Afacerilor și constau în:  

- Articole publicate în reviste indexate Web Of Science  Core Collection – 
Emerging Sources Citation Index (ESCI), a Clarivate Analytics database. 

- Articole indexate în baze de date internaţionale (BDI) 
- Articole publicate în reviste ne-indexate 
- Coordonare de programe de studii, organiyare și coordare programe de 

formare continuă și proiecte educaţionale 
- Granturi, proiecte de cercetare știinţifică 
- Citări în cărţi și reviste indexate ISI și BDI 
- Prezentări invitate în plenul unor manifestări știinţifice naţionale și 

internaţionale și Profesor invitat (exclusiv ERASMUS) 
- Membru în colectivele de redacţie sau comitete știinţifice ale revistelor și 

manifestărilor știinţifice, organizator de manifestări știinţifice/Recenzor 
pentru reviste și manifestări știinţifice naţionale și internaţionale indexate ISI 

- Experienţă de management, analiză și evaluare în cercetare și/sau 
învăţământ 

- Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o universitate din 
stăinătate, pentru o perioadă de minimum două săptămâni sau efectuarea 
unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel puţin o lună la o universitate din 
străinătate. 

 
 

 
1 Standarde minimale pentru obţinerea titlului de profesor universitar, cercetător ştiinţific I, a atestatului de 
abilitare, a titlului de conferenţiar universitar şi cercetător ştiinţific II 
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Facultatea de Management Financiar (Sinteză) 

▪ În anul 2022, Facultatea de Management Financiar a organizat două 

conferințe internaționale: 

 Conferința internațională: EUB-2022 - Ecology of XXI Century - The 

European Green Deal Challenges, care s-a desfășurat în aprilie 2022. 

Conferința a fost găzduită pe platforma online Zoom. Evenimentul s-a 

transmis online și pe pagina de Facebook a Universității Ecologice din 

București. Conferința a avut o sesiune plenară și șapte secțiuni, la care 

au participat peste 300 persoane din 7 țari. 

 Conferința internațională: The Use of R in Official Statistics, care s-a 

desfășurat în decembrie 2020, în parteneriat cu Institutul Național de 

Statistică din Canada și Oficiile Naționale de Statistică din Olanda și 

Austria; Conferința a fost găzduită pe platforma online Webex. 

Evenimentul s-a transmis online și pe pagina de Facebook a 

Universității Ecologice din București. Pe canalul Youtube al R-omanian 

Team se regăsesc înregistrările cu prezentări din timpul conferinței. 

Evenimentul a reunit 250 participanți unici din toată lumea pe 

platforma Zoom, statisticieni și specialiști din oficiile de statistică și 

din mediul academic. De asemenea, au fost prezenți reprezentanți ai 

unor organizații internaționale care au ca obiect de activitate 

statisticile oficiale (Eurostat, ILO și FAO of the United Nations).  

▪ Facultatea de Management Financiar a continuat - în anul 2022 - editarea 

revistei ECO-ECONOMICS Review, indexată în baza de date internațională 

RePEc; 

▪ Trei cadre didactice ale facultății sunt membre în colectivul de redacție a unei 

reviste indexate ISI și altele în colectivele mai multor reviste indexate în BDI, 

precum și în colectivele științifice ale conferințelor cu proceedings indexat în 

BDI; 

▪ La sfârșitul anului 2022, Facultatea de Management Financiar ocupa locul 19 

din 107 de entități de cercetare recenzate în România de baza de date 

internaționale RePEc; în ierarhia instituțiilor/entităților de cercetare aflate în 

platforma RePEc, facultatea deține un scor mediu de 36,6 puncte, cu un 

număr de 12 autori și o medie de 11,5 lucrări publicate. 

▪ În anul 2022, cadrele didactice din Facultatea de Management Financiar au 

publicat 5 articole în reviste științifice de specialitate, din care unul a fost 

publicat în reviste indexate în Clarivate Analytics database, baze de date 

internaționale (BDI - RePEc, Electronic Journals Library, Socionet, EBSCO, 

DOAJ, WorldCat, Citefactor, Database Rosetti) și în volume indexate ISI 

Proceedings. 
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▪ Studenții de la programele de studii de licență și masterat au susținut 

prezentări la sesiunile științifice și au publicat articole în reviste de 

specialitate indexate în baze de date internaționale (BDI - RePEc); 

▪ Cadre didactice ale Facultății de Management Financiar au participat ca 

experți în proiecte înternaționale. 
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Activităţi de cercetare știinţifică realizate în anul 2022, conform Planului de cercetare  

 
 Denumirea 

activității de 
cercetare 

Tip 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Buget Responsabil 
temă/Echipa de 

proiect 

Rezultate aşteptate/link Stadiul de realizare 

 TOTAL   106088 lei    

1. Proiect ”Economic 
Growth and 
Sustainable 
Development”  

UEB Dec. 2020 79566 lei Decan 
Ungureanu 
Carmen 
 

Studii individuale şi de echipă, 

articole şi lucrări publicate în 

reviste indexate în Clarivate 

Analytics database/indexate în 

baze de date internaţionale  

 

1.1 Economic 
Challanges for 
Financing 
Opportunities  
(program de 
licență) 

UEB Dec. 2020 55697 lei Echipa de proiect 
Alexandru Ciprian  
 
Jula Dorin 
 
Constantinescu 
Dan 
 
Scarlat Valentin 
 
Ungureanu 
Carmen 
 
 
 
 
Tocan Madalina 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alexandru Ciprian 
 
Dorin Jula 
 
Constantinescu Dan 
 
 
Scarlat Valentin 
 
Ungureanu Carmen 
Romania 2020, Beyond Figures 
 
 
 
 
Tocan Madalina 
A Climate Neutral and Circular 
Economy 
 
 
 
 
 

 
Antoniade Ciprian Alexandru 
 
Dorin Jula  
 
Constantinescu Dan 
 
 
Scarlat Valentin 
 
în curs de publicare: 
Mariana Paja, Carmen Doina Ungureanu  
Romania 2020, Beyond Figures 
https://www.ueb.ro/files/EUB2020_Ag
enda_v2.pdf  

 
1. Tocan, M., Chindriș-Văsioiu, O., Cristea, 
A., Gudănescu, N.; Investments In 
Research-Development-Innovation - A 
Way To Overcome The Crisis Generated 
By Covid-19; The 6th Edition of the 
International Conference TRENDS IN THE 
CURRENT ECONOMIC ENVIRONMENT. 
Economic and social effects of Covid-19 

https://www.ueb.ro/files/EUB2020_Agenda_v2.pdf
https://www.ueb.ro/files/EUB2020_Agenda_v2.pdf
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 Denumirea 
activității de 

cercetare 

Tip 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Buget Responsabil 
temă/Echipa de 

proiect 

Rezultate aşteptate/link Stadiul de realizare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mircea Arina 
 
 
 
Pana Cristian 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mircea Arina 
The Company's Marketing 
Environment in Times of Crisis 
 
Pana Cristian 
 

pandemic; publicat în Hyperion Economic 
Journal, Vol. 9, Issue 1/2022; pp.3-14 
https://hej.hyperion.ro/issues-2022/vol-
9-issue-1-2022 
 
2. Chindriș-Văsioiu, O., Tocan, M., Cristea, 
A., Nicolae, P.; The European Green Deal - 
A New Way of Environmental 
Responsibility; The 6th Edition of the 
International Conference Trends In The 
Current Economic Environment. 
Economic and social effects of Covid-19 
pandemic; publicat în Hyperion Economic 
Journal, Vol. 9, Issue 1/2022; pp.25-32 
https://hej.hyperion.ro/issues-2022/vol-
9-issue-1-2022 
 
3. Teodorescu, S., Tocan, M., Chindriș-
Văsioiu, O.; Research-Development And 
Innovation In Romania Between Reality 
And Improvement Solutions; The 15th 
Edition of the International Conference 
CKS 2022 – Challenges of the Knowledge 
Society; publicat în ”CKS 2022 – 
Challenges of the Knowledge Society”, 
ISSN 2359-9227, ISSN-L2068-7796, 
pp.609-614 
http://cks.univnt.ro/download/CKS_202
2.pdf 

********* 
 
 
 
Pana Cristian 
Fiscal and budgetary policies during 

https://hej.hyperion.ro/issues-2022/vol-9-issue-1-2022
https://hej.hyperion.ro/issues-2022/vol-9-issue-1-2022
https://hej.hyperion.ro/issues-2022/vol-9-issue-1-2022
https://hej.hyperion.ro/issues-2022/vol-9-issue-1-2022
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 Denumirea 
activității de 

cercetare 

Tip 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Buget Responsabil 
temă/Echipa de 

proiect 

Rezultate aşteptate/link Stadiul de realizare 

Paja Mariana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Paja Mariana 
Romania 2020, Beyond Figures 
 

COVID-19 pandemic. Case of study – 
Romania, International Conference 
”Trends in the current economic 
environment. Economic and social effects 
of COVID-19 pandemic”, Hyperion 
University of Bucharest, Faculty of 
Economic Sciences, December 2022 
 

********* 
 

1.2 Financing of Social 
and Economic 
Development. New 
Perspectives for 
Environment  
(program de 
masterat) 
 

UEB Dec. 2020 23869 lei Echipa de proiect 
 
Alexandru Ciprian  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jula Dorin 
 
 
 

 
 
Alexandru Ciprian  
Challenges of Working at Home/at 
Distance 
 
 
 
Advancements, AI, AR, VR, IoT 
Based, in the Complex, Distributed 
Processes Leading and Monitoring, 
with the First Applications on the 
O&M of the PV_P_P / PV Power 
Plants 
 
 
 
 
 
 
Jula Dorin 
 
 
 

 
 
Nicoleta Caragea, Antoniade Ciprian 
Alexandru, Challenges of Working at 
Home/at Distance 
https://www.ueb.ro/files/EUB2020_Ag
enda_v2.pdf  
 
Viorel Ursu,  
Gheorghe Mincu Săndulescu 
Mariana Bistran, Antoniade Ciprian 
Alexandru, Advancements, AI, AR, VR, IoT 
Based, in the Complex, Distributed 
Processes Leading and Monitoring, with 
the First Applications on the O&M of the 
PV_P_P / PV Power Plants 
https://www.ueb.ro/files/EUB2020_Ag
enda_v2.pdf 
 
Jula, Nicolae-Marius; Jula, Dorin. 2020. 

Dynamics of Regional Employment 

Structures. Compositional Data Analysis. 

Proceedings of the 6th International 

Conference ESPERA. Peter Lang 

https://www.ueb.ro/files/EUB2020_Agenda_v2.pdf
https://www.ueb.ro/files/EUB2020_Agenda_v2.pdf
https://www.ueb.ro/files/EUB2020_Agenda_v2.pdf
https://www.ueb.ro/files/EUB2020_Agenda_v2.pdf
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 Denumirea 
activității de 

cercetare 

Tip 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Buget Responsabil 
temă/Echipa de 

proiect 

Rezultate aşteptate/link Stadiul de realizare 

 
 
Constantinescu 
Dan 
 
Ungureanu 
Carmen 
 
 
 
 
Tocan Madalina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Constantinescu Dan 
 
 
Ungureanu Carmen 
Biodiversity of Food and Feed in a 
Bio-Eco-Economic Context Based 
on the European Green Deal 
 
 
Tocan Madalina 
The Impact of Environmental 
Taxes on Sustainable Development 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

International Academic Publishing Group. 

********* 
 
 

********* 
 
 
 
 
 
Tocan Madalina, Oana Chindris-Vasioiu 
The Impact of Environmental Taxes on 
Sustainable Development 
https://www.ueb.ro/files/EUB2020_Ag
enda_v2.pdf  

1. Tocan, M., Chindriș-Văsioiu, O., Cristea, 
A., Gudănescu, N.; Efficiency Of National 
Innovation System; Hyperion University, 
International Conference: “The 
Economies Southern and Eastern 
European Countries in the World 
Globalization”, Bucharest, Romania, May, 
2022; 

https://econ.hyperion.ro/component/att
achments/download/411 

2. Gudănescu, N., Tocan, M., Mărginean, I.; 
The Innovative Management And The 
Organizational Climate; Hyperion 
University, International Conference: “The 
Economies Southern and Eastern 
European Countries in the World 
Globalization”, Bucharest, Romania, May, 
2022; 

https://www.ueb.ro/files/EUB2020_Agenda_v2.pdf
https://www.ueb.ro/files/EUB2020_Agenda_v2.pdf
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 Denumirea 
activității de 

cercetare 

Tip 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Buget Responsabil 
temă/Echipa de 

proiect 

Rezultate aşteptate/link Stadiul de realizare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://econ.hyperion.ro/component/att
achments/download/411 

3. Tocan, M., Chindriș-Văsioiu, O., Cristea, 
A.; Greenhouse Gases Emissions From 
Energy Systems In Romania: Comparison 
And Overview; Hyperion University, 
International Conference: “The 
Economies Southern and Eastern 
European Countries in the World 
Globalization”, Bucharest, Romania, May, 
2022; 

https://econ.hyperion.ro/component/att
achments/download/411 

4. Cristea, A., Chindriș-Văsioiu, O., Tocan, 
M.; Decarbonization Of The Romanian 
Energy Sector Through Renewable 
Energy Sources; Hyperion University, 
International Conference: “The 
Economies Southern and Eastern 
European Countries in the World 
Globalization”, Bucharest, Romania, May, 
2022; 

https://econ.hyperion.ro/component/att
achments/download/411 

5. Chindriș-Văsioiu, O., Tocan, M., 
Cristea, A.; The Role of Innovation in 
Economic Development; International 
Conference „Challenges of Doing Business 
in the Global Economy”, CBGE 2022; 
Bucharest, Romania, May, 2022; 

https://www.academia.edu/79010559/C
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 Denumirea 
activității de 

cercetare 

Tip 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Buget Responsabil 
temă/Echipa de 

proiect 

Rezultate aşteptate/link Stadiul de realizare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paja Mariana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paja Mariana 

BGE_2022 

6. Mădălina TOCAN, Oana 
CHINDRIȘ-VĂSIOIU; INCREASING 
ROMANIA’S COMPETITIVCENESS 
THROUGH DIGITALIZATION AND 
INNOVATION; Ecological University of 
Bucharest, EUB2022 International 
Conference: “Ecology of XXI Century - 
Only One Earth”, Section: ”Sustainable 
recovery and resilience of the Romanian 
economy in a global context”, Bucharest, 
Romania, April, 2022; 
https://www.ueb.ro/cercetare_sesiuni_sti
intifice.php 

********* 
2 Dezvoltări 

teoretice si modele 
comportamentale 
aplicate în 
economie si 
finanţe 

UEB 
IPE 

Dec. 2022 5000 lei Echipa de proiect 
Albu Lucian 
Jula Dorin 
Alexandru Ciprian 
 

Studiu privind modelele 
comportamentale aplicate in 
economie si finanţe 

********* 

3 Elaborarea ”Eco-
Economics 
Review” 

UEB Iulie 
2022/Dec. 

2022 

1000 lei Manager 
Alexandru Ciprian  
 

Publicarea a două numere din 
Revista Eco-Economics Review, 
ISSN 2457-9076 

www.eer.ueb.ro 

4 Organizarea 
Conferinţei 
internaţionale The 
Use of R in Official 
Statistics în 
parteneriat cu 
Institutul Naţional 
de Statistică  

UEB Dec. 2022 5000 lei Alexandru Ciprian  
 

Organizarea și desfășurarea 
lucrărilor conferinței: 
http://www.r-
project.ro/conference2020/ 
 
 

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 EUB-
2022 International 

UEB Mai 2022 10000 lei Alexandru Ciprian 
 

Organizarea și desfășurarea 
lucrărilor conferinței: 

Publicarea volumului conferinței în volum 
cu ISBN si in BDI-REPEC 

https://www.ueb.ro/cercetare_sesiuni_stiintifice.php
https://www.ueb.ro/cercetare_sesiuni_stiintifice.php
http://www.eer.ueb.ro/
https://ideas.repec.org/a/rsr/journl/
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 Denumirea 
activității de 

cercetare 

Tip 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Buget Responsabil 
temă/Echipa de 

proiect 

Rezultate aşteptate/link Stadiul de realizare 

Conference - 
"Ecology of XXI 
Century - The 
European Green 
Deal Challenges"  

https://www.ueb.ro/files/EUB20
20_Agenda_v2.pdf  

 
Publicare Booklet 
https://www.ueb.ro/files/EUB2020.pdf  

6 Conferinţa 
internaţională 
Economic of 
Sustainable 
Development în 
parteneriat cu 
Institutul de 
Prognoză 
Economică, 
Academia Română  

UEB Noi. 2022 5000 lei Jula Dorin Organizarea și desfășurarea 
lucrărilor conferinței 

********* 
 

7 Organizarea 
sesiunii de 
comunicări 
ştiinţifice a 
studenţilor 

UEB Mai 2022 522 lei studenți din 
programele de 
licență și master 

comunicări științifice 

https://www.ueb.ro/cercetare_se

siuni_stiintifice.php  

https://www.ueb.ro/cercetare_sesiuni_sti

intifice.php  

8 Workshop Surse 
de finanțare 
pentru entitățile 
economiei sociale  

UEB Mai 2022 - masteranzi de la 
programul de 
Masterat 
Finanțarea 
Protecției Sociale 

Temele principale pentru 
dezbateri sunt: 
- economia socială 
- entitatea socială 
- obiectivele economiei sociale 
- principiile economiei sociale  

https://elearning.ueb.ro/mod/workshop

/view.php?id=267 

10 
Cărți de 
specialitate/Capit
ole în cărți 

 
 

 

11 Lucrări de cercetare  

https://www.ueb.ro/files/EUB2020_Agenda_v2.pdf
https://www.ueb.ro/files/EUB2020_Agenda_v2.pdf
https://www.ueb.ro/files/EUB2020.pdf
https://www.ueb.ro/cercetare_sesiuni_stiintifice.php
https://www.ueb.ro/cercetare_sesiuni_stiintifice.php
https://www.ueb.ro/cercetare_sesiuni_stiintifice.php
https://www.ueb.ro/cercetare_sesiuni_stiintifice.php
https://elearning.ueb.ro/mod/workshop/view.php?id=267
https://elearning.ueb.ro/mod/workshop/view.php?id=267
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 Denumirea 
activității de 

cercetare 

Tip 
finanțare 

Termen de 
realizare 

Buget Responsabil 
temă/Echipa de 

proiect 

Rezultate aşteptate/link Stadiul de realizare 

 

 
Data 
19.01.2023 

Responsabil cu activitatea de cercetare ştiinţifică, 
Conf. univ. dr. Ciprian ALEXANDRU 

 
Decan, 

Conf. univ. dr. Carmen UNGUREANU 



 

 
 

1 

 
 

Universitatea Ecologică din Bucureşti 
Facultatea de INGINERIE MANAGERIALĂ  

 
 

RAPORT 
privind evaluarea internă a activităţii de cercetare ştiinţifică,  

Anul calendaristic 2022 
 
 

 
 În cadrul Facultăţii de Inginerie Managerială activitatea de cercetare ştiinţifică din anul 
2022 s-a desfăşurat pe baza Strategiei de cercetare 2020-2024 şi a Planului de cercetare din anul 
2022, documente care prevăd şi pun un accent deosebit pe cercetarea desfăşurată în legătură cu 
programele de studii de licenţă şi de masterat. 
 Strategia de cercetare știinţifică 2020-2024 şi Planul de cercetare știinţifică din anul 2022 
sunt adoptate de Consiliul Facultăţii şi sunt în concordanţă cu Strategia de cercetare 2020-2024 la 
nivelul universităţii, aprobată de Senatul UEB, care specifică resursele financiare și modul de 
alocare a acestora, precum și a modalităţilor de valorificare a cercetării. 

În cadrul Facultăţii de Inginerie Managerială, 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 Știinţe Inginerești, 
Facultatea de Inginerie Managerială. 

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 în anul 2022 au fost: 
- Ingineria și managementul sistemelor bazate pe energii regenerabile; 
- Studii privind îmbunătățirea calității apei; 
- Management ingineresc și domenii conexe; 
- Management și inginerie biomedicală; 
- Modelare matematică a sistemelor și materiale inovative. 
La nivelul Departamentului de Știinţe Inginerești, accentul s-a pus pe respectarea 

criteriilor de exigenţă şi performanţă privind cercetare știinţifică. 
Criteriile privind evaluarea performanţei în activitatea de cercetare știinţifică a cadrelor 

didactice sunt în conformitate cu Standardele minimale publicate în OMECTS 6560/20.12.2012, 
Anexa 1 - Comisia Inginerie Industrială și Management și constau în:  

- Articole publicate în reviste indexate ISI Thomson  
- Articole în reviste și volumele unor manifestări științifice indexate în alte baze de date 

internaționale 
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- Articole publicate în reviste ne-indexate 
- Coordonare de programe de studii, organizare și coordare programe de formare 

continuă și proiecte educaţionale 
- Granturi, proiecte de cercetare știinţifică 
- Citări în cărţi și reviste indexate ISI și BDI 
- Prezentări invitate în plenul unor manifestări știinţifice naţionale și internaţionale și 

Profesor invitat (exclusiv ERASMUS) 
- Membru în colectivele de redacţie sau comitete știinţifice ale revistelor și 

manifestărilor știinţifice, organizator de manifestări știinţifice/Recenzor pentru reviste 
și manifestări știinţifice naţionale și internaţionale indexate ISI 

- Experienţă de management, analiză și evaluare în cercetare și/sau învăţământ 
- Premii  
- Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o universitate din stăinătate, 

pentru o perioadă de minimum două săptămâni sau efectuarea unui stagiu 
postdoctoral cu o durată de cel puţin o lună la o universitate din străinătate. 
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Nr. 

crt. 

Denumirea temei de cercetare 

ştiinţifică 

Termen de 

realizare 
Beneficiar 

Buget 2020 

(Lei) 

Responsabil 

temă 

Colaboratori 

temă 
Rezultate obtinute Rezultate din perioada raportata 

1 

Aplicații informatice de 
inginerie biomedicala 

2018-2024 UEB - FIM 

7189 

Prof. univ. dr. 
ing. Cristin 
BIGAN 

 
Articol ISI in Carte Publicata in 
Springer 2022 

Bigan C. Trends in Teaching 
Artificial Intelligence for 
Industry 5.0, book chapter 
in Sustainability and 
Innovation in 
Manufacturing Enterprises, 
Indicators, Models and 
Assessment for Industry 
5.0, Editura SPRINGER 
2022, ISBN 978-981-16-
7364-1, 
https://doi.org/10.1007/9
78-981-16-7365-8, pag. 
257-274.(18 pag.) 

2. 
Modelarea sistemelor tehnice și 
economice 

2018-2024 UEB - FIM 

3932 Conf. Dr. Ing. 
Valentin 
PANDURU 

 Monografie stiintifica În curs de elaborare 

3 Noi surse de energie 
regenerabila pentru 
alimentarea unei case 
inteligente 

2018-2024 UEB - FIM 

7185 

Prof. dr. ing. 
Cristin BIGAN 

Conf. Dr. Ing. 
Valentin 

PANDURU 

Lucrare stiintifica În curs de elaborare 

4 Aspecte tehnice si ingineresti 
legate de Securitatea si 
prevenirea incendiilor la locul 
de munca. 

2020-2024 UEB-FIM 

5809 
 Prof. dr. ing. 

Cristin BIGAN 
 Lucrare stiintifica În curs de elaborare 

5 
Studii experimentale privind 
tehnologiile aditive 

2018-2024 UEB - FIM 7188 
 

Conf. Dr. Ing. 
Valentin 
PANDURU 

Prof. dr. ing. 
Cristin BIGAN 

Lucrare științifica În curs de elaborare 

6 

Studiu asupra algoritmilor de 
triangulare in modelarea 
obiectelor 

2021-2024 UEB-FIM 

6043 
 

Conf. Dr. Mat. 
Janina Mihaela 
MIHAILA 

 

Studiu statistic al culturii de 
floarea soarelui în România în 
perioada ultimelor 3 decenii 

În curs de elaborare 
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Studiu economic 
privind Comerțul cu ridicata al 
materialului lemnos și al 
materialelor de construcții și 
echipamentelor sanitare în 
București 

În curs de elaborare 

Aspecte psihologice ale 
organizării educației digitale la 
copiii cu CES în contextul 
pandemiei. 

În curs de elaborare 

2022-2025 

Functia/rol: coordonator 
programe educaționale noi și 
îmbunătățite in cadrul 
proiectului TDEC – Tranziție 
digitală și eco-climatică din 
PLanul Național de Redresare 
și Reziliență - Granturi pentru 
digitalizarea universităților 

Experiență de management, analiză 

și evaluare în cercetare și 

învățământ 

7 

Procedeu și tehnologie de 
împădurire rapidă în zone greu 
accesibile. 

2016-2024 UEB - FIM 

5471 
 

Prof. univ. dr. 
ing. Marian 
RIZEA 

 

SCHIMBĂRILE CLIMATICE 
PLANETARE DETERMINATE DE 
FACTORI NATURALI  ȘI ARTIFICIALI 
(PLANETARY CLIMATE CHANGE 
DETERMINED BY NATURAL AND 
ARTIFICIAL FACTORS), Conferința 
UEB 2021 

Revista „Monitorul de Petrol şi 
Gaze”, 2021 mai, ISSN 1583-0322 

Proiect ”MODELUL ECONOMIC 
ROMANESC IN UE.Romania 2040”- 
Sectiunea RESURSE 
MINERALE/ENERGETICE 

ASPES , BNR si Academia Romana, 
Co-responsabil 

8 

Tehnologii de depozitare 
subterana a deseurilor 
petroliere 

2018-2024 UEB - FIM 

7184 
 

Prof. univ. dr. 
ing. Marian 
RIZEA 

 

Lucrare științifică În curs de elaborare 

Colectivul de redactie al Revistei 
„Monitorul de Petrol şi Gaze”, 
ISSN 1583-0322 

membru 

Expert –evaluator ARACIS 

9 Finalizarea Volumului IV  
„INGINERI ROMANI”-Academia 

2019-2022 UEB-FIM 
5632 

 

Prof. univ. dr. 
ing. Marian 

 
Monografie științifică 
Volumului IV  „INGINERI 

Biblioteca Academiei Române, 2019 
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Romana. RIZEA ROMÂNI” 
 

10  

Lansare carte în UEB 2022 UEB-FIM 5308 
 

 

Prof. univ. dr. 
ing. Marian 
RIZEA 

 Carte științifică 

SĂ GÂNDIM DINCOLO DE AZI. 

MODELUL ECONOMIC 

ROMÂNESC IN  U.E. ROMÂNIA-

ORIZONT 2040, Editura Economică, 

2022. 

11 

Lansare carte în UEB 2018-2022 UEB-FIM 

 

Prof, univ. dr. 
ing. Corneliu 
NEAGU 
(colaborator de 
la UPB) 

 Carte beletristică 
Tăcerea din adâncuri, versuri selecție, 

Editura ePublishers, 2018.  

12 

 Încălzirea incintelor din mediul 

rural cu combustibili 

neconvenționali 

2022-2026 UEB-FIM 

5602 

 

Ș.L. Dr. Ing. 

Cristian Tsakiris 

Pantazescu, S, 

Năcioiu, N – 

Fundația FIBES, 

București 

Articol Conferință UEB 

 

Tsakiris, C., Pantazescu, S., 

Utilizarea hidrogenului drept 

combustibil, Universitatea 

Ecologică din București, 8 aprilie, 

2022. 

Finalizare propunere de proiect Ministerul Cercetării 

13 

Conferinta EUB 2022 2022 UEB - FIM 

 
5707 

Colectivul 

facultății 
 Conferință UEB 

PLANETARY CLIMATE CHANGE 
DETERMINED BY NATURAL AND 
ARTIFICIAL FACTORS 
Prof.univ.dr.ing. Marian RIZEA, 
Ecological University of Bucharest 
Dr. ing. Cristiana –Florina 
NEAMȚU-RIZEA assoc. Ecological 
University of Bucharest 
CASA SUFLETULUI, un concept 
de inginerie inovativă definit prin 
standardul constructiv 4E+ 
Ing. Cezar CALEAP, Asociatia 
profesionala pentru constructii 
NZEB 
Sef.lucr.dr.ing Zoltan Marosy, 
Ecological University of 
Bucharest 
Utilizarea hidrogenului drept 
combustibil 
Sef.lucr.dr.ing. Cristian 
TSAKIRIS, Ecological University 
of Bucharest 
Ing. Stelian Pantazescu, Fibes 
Foundation 
Conf. univ. dr. mat. Janina 
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MIHĂILĂ, Collaboration and 
research opportunities regarding 
sustainability and sustainable 
development , Parallel Sessions 
(VI) - Faculty of Management 
Engineering. 

 

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.  

 

 

Intocmit, Responsabil cercetare științifică        Director Temporar Departament de stiinte ingineresti                                                                                                            

S. l. Dr.ing. Cristian TSAKIRIS            S. l. Dr.ing. Cristian TSAKIRIS 

 

Decan, 

Prof. dr. ing. Cristin BIGAN 

  

 



 

 

Universitatea Ecologică din Bucureşti 

Facultatea de ŞTIINŢELE COMUNICĂRII 

 

 

RAPORT 

privind evaluarea internă a activităţii de cercetare ştiinţifică 

Anul calendaristic 2022 

 

 În cadrul Facultății de Științele Comunicării activitatea de cercetare științifică din anul 

2022 s-a desfășurat pe baza Strategiei de cercetare a facultății 2020-2024 şi a Planului de 

cercetare științifică din anul 2022.  

 Strategia și planul de cercetare știinţifică din anul 2022 sunt adoptate de Consiliul 

Facultăţii şi sunt în concordanţă cu Strategia de cercetare 2020-2024 la nivelul Universității, 

aprobată de Senatul UEB, care specifică resursele financiare și modul de alocare a acestora, 

precum și modalitățile de valorificare a cercetării. 

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

Departamentul de Știinţele Comunicarii, Facultatea de Științele Comunicării. 

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 în anul 2022 au fost: 

➢ strategii de comunicare didactică; 

➢ ecologia relațiilor umane; 

➢ strategii de e-learning susținute de contextul menținerii coordonatelor de 

învățare și cercetare on-line.   

           În conformitate cu prevederile OMENCS nr.6129/20.12.2016 privind aprobarea 

standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din 

învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare dezvoltare, a calității de 

conducător de doctorat și a atestatului de abilitare, dar și cu hotărârile Senatului UEB, 

criteriile privind evaluarea performanței în activitatea de cercetare științifică a cadrelor 

didactice constă în:  
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- Articole publicate în reviste indexate ISI Thomson;  

- Articole indexate în baze de date internaţionale (BDI); 

- Articole publicate în reviste ne-indexate; 

- Coordonare de programe de studii, organizare și coordonare programe de formare 

continuă și proiecte educaționale; 

- Granturi, proiecte de cercetare științifică; 

- Citări în cărţi și reviste indexate ISI și BDI; 

- Prezentări online în plenul unor manifestări științifice naționale și internaționale;  

- Membru în colectivele de redacţie sau comitete știinţifice ale revistelor și 

manifestărilor știinţifice, organizator de manifestări știinţifice/Recenzor pentru 

reviste și manifestări știinţifice naţionale și internaționale indexate ISI; 

- Experienţă de management, analiză și evaluare în cercetare și/sau învățământ. 
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Activităţi de cercetare știinţifică realizate în anul 2022, conform Planului de cercetare  

 

 Denumirea 

activităţii de 

cercetare 

Tip 

finanţare 

Termen de 

realizare 

Buget Responsabil 

temă/Echipa de 

proiect 

Rezultate aşteptate/link Stadiul de realizare  

1 Articol:  

 „From Fake 

News to Real 

News with a 

Twist: 

Disinformation 

and Covid-19 

Narratives”, 

International 

Scientific 

Conference 

"Strategies XXI" 

 decembrie 

2021 

 lect.univ.dr. Iulia 

Anghel 

International Scientific 

Conference "Strategies XXI", 

Centre for Defence and Security 

Strategic Studies; Bucharest, 

(2021). DOI:10.53477/2668-6511-

22-12. BDI 

publicat 

2 Articol: 

”Configurations 

of 

democratization 

and 

communication 

in Romania after 

communism”,  

n. 57, septembrie 

 septembrie 

2022 

 conf.univ.dr. Elena 

Banciu 

lect.univ.dr. Iulia 

Anghel 

lect.univ.dr. Flavius 

Pană 

Revue Europeenne du Droit Social publicat 
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 Denumirea 

activităţii de 

cercetare 

Tip 

finanţare 

Termen de 

realizare 

Buget Responsabil 

temă/Echipa de 

proiect 

Rezultate aşteptate/link Stadiul de realizare  

2022. (BDI) 

3. Proiect: 

JustRom3 

“Roma Women’s 

Access to Justice 

(JUSTROM)” 

 2021  conf. Univ. dr. 

Elena Banciu 

 În curs de derulare 

4. Ani, de la A, la 

Z, O Ecologie a 

feminității 

 Editia  

2022 

 conf.univ.dr. Adela 

Fekete 

  

publicat 
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 Denumirea 

activităţii de 

cercetare 

Tip 

finanţare 

Termen de 

realizare 

Buget Responsabil 

temă/Echipa de 

proiect 

Rezultate aşteptate/link Stadiul de realizare  

5.  Articol  

”Biografie 

urbană 

ficțională” 

 2022 

 

 prof.univ.dr.Odette 

Arhip 

 

https://www.philippide.ro/pages/id

entitate%20si%20ideologie%2020

2https://www.philippide.ro/Identit

ate%20si%20ideologie%202020/C

uprins.pdf 

publicat  

Editura Institutul European 

6.  Articol 

”Book Market” 

 2022  prof.univ.dr.Odette 

Arhip 

 

http://asociatia-alpha.ro/gidni/09-

2022/GIDNI-09-Comm-a.pdf  

publicat 

7. Articol 

”Jurnaliști 

români în 

diaspora” 

 2022  prof.univ.dr.Odette 

Arhip 

 

Congresul Internațional de Istorie 

a presei Novi Sad septembrie 2022 

în curs de publicare la Editura 

Tritonic 

https://www.philippide.ro/pages/identitate%20si%20ideologie%20202https:/www.philippide.ro/Identitate%20si%20ideologie%202020/Cuprins.pdf
https://www.philippide.ro/pages/identitate%20si%20ideologie%20202https:/www.philippide.ro/Identitate%20si%20ideologie%202020/Cuprins.pdf
https://www.philippide.ro/pages/identitate%20si%20ideologie%20202https:/www.philippide.ro/Identitate%20si%20ideologie%202020/Cuprins.pdf
https://www.philippide.ro/pages/identitate%20si%20ideologie%20202https:/www.philippide.ro/Identitate%20si%20ideologie%202020/Cuprins.pdf
https://www.philippide.ro/pages/identitate%20si%20ideologie%20202https:/www.philippide.ro/Identitate%20si%20ideologie%202020/Cuprins.pdf
http://asociatia-alpha.ro/gidni/09-2022/GIDNI-09-Comm-a.pdf
http://asociatia-alpha.ro/gidni/09-2022/GIDNI-09-Comm-a.pdf
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 Denumirea 

activităţii de 

cercetare 

Tip 

finanţare 

Termen de 

realizare 

Buget Responsabil 

temă/Echipa de 

proiect 

Rezultate aşteptate/link Stadiul de realizare  

8. Volum 

”Tratat de 

receptologie 

extrinsă”,  

 2022  conf.univ.dr. Narcis 

Zărnescu 

 publicat 

editura Academiei Române 

9. Articol 

”Proiectul 

CRED: 

Schimbare în 

educație și 

intervenții 

sistemice 

concrete” 

   conf.univ.dr. Merima 

Carmen Petrovici 

 publicat 

Revista Tribuna Învățământului, 

nr.27, an III, București, ISSN 1017-

5385, pp.14-19. 

10. Proiect 

necompetitiv  

 

”Curiculum 

Relevant, 

Educație 

Deschisă pentru 

toți-CRED”, cod 

SMIS118327,  
 beneficiar 

FSE prin 

POCU 

2017-2023 192.407.487,71 

lei  

conf.univ.dr. Merima 

Carmen Petrovici 

Manager proiect 

 În implementare 
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 Denumirea 

activităţii de 

cercetare 

Tip 

finanţare 

Termen de 

realizare 

Buget Responsabil 

temă/Echipa de 

proiect 

Rezultate aşteptate/link Stadiul de realizare  

Ministerul 

Educației 

(include 

componentă de 

cercetare 
educațională) 
 

 

Data 08.12.2022 

 

 

Decan, 

Conf. univ. dr. Elena BANCIU 

 

 

Responsabil cu activitatea de cercetare ştiinţifică, 

Lect. univ.dr. Anghel Iulia 

 

 



 
 

 

Universitatea Ecologică din Bucureşti 

Facultatea de Psihologie 

 

RAPORT 

privind evaluarea internă a activităţii de cercetare ştiinţifică 

pe anul calendaristic 2022 
 

 

 În cadrul Facultăţii de Psihologie activitatea de cercetare ştiinţifică pe anul 2022 s-a 

desfăşurat pe baza Strategiei de cercetare 2021-2025 şi a Planului de cercetare din anul 2022, 

documente care prevăd şi pun un accent deosebit pe cercetarea desfăşurată în legătură cu 

programele de studii de licenţă şi de masterat. 

 Strategia de cercetare știinţifică 2021-2025 şi Planul de cercetare știinţifică din anul 2022 

sunt adoptate de Consiliul Facultăţii şi sunt în concordanţă cu Strategia de cercetare 2021-2025 

la nivelul universităţii, aprobată de Senatul UEB, care specifică resursele financiare și modul de 

alocare a acestora, precum și modalităţilor de valorificare a cercetării. 

În cadrul Facultăţii de Psihologie, cercetarea ştiinţifică constituie o componenta 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 desfaşoară la următoarele niveluri:  

 - cercetare fundamentală;  

 - cercetare aplicativă;  

 - analiza descriptivă şi predictivă a datelor. 

Domeniile prioritare ale activităţii de cercetare în anul 2022 au fost: 

- psihologie; 

- științele educației. 

La nivelul Departamentelor accentul s-a pus pe respectarea criteriilor de exigenţă şi 

performanţă privind cercetare știinţifică. Criteriile minimale, adoptate de Consiliul facultăţii 

sunt: participarea cu lucrări la cel puţin două conferinţe naţionale/internaţionale și publicarea a 

cel puţin două articole în baze de date internaţionale.  

Criteriile privind evaluarea performanţei în activitatea de cercetare știinţifică a cadrelor 

didactice sunt în conformitate cu precizările ARACIS/2018 privind Standardele minimale pentru 

psihologie, științele educației și educație fizică și sport, după cum urmează:  

 Se iau în considerare numai realizările științifice, respectiv elementele de vizibilitate și 

impact relevante pentru domeniul psihologiei și al științelor educației sau în domenii de graniță 

cu acestea. 

 O publicație se încadrează la un singur indicator, luând în considerare încadrarea cea mai 

favorabilă cadrului didactic. 

 Bazele de date internaționale (BDI) recunoscute sunt Web of Science (WoS) (cunoscută 

anterior ca ISI), Scopus, PsycInfo, ERIC, PubMed / Medline, ERIH Plus / ERIH Int 1 - ERIH Int 

2, DOAJ, Ebsco (Academic Search Premiere, SPORTDiscuss, etc.), ProQuest, ScienceDirect, 
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SpringerLink, Wiley Online Library, Sage, Ovid / Informa, Educational Research Abstracts 

Online, HEDBIB, CrossRef sau JSTOR. 

 Conferințele internaționale sunt manifestări științifice care îndeplinesc cumulativ cel 

puțin patru dintre următoarele criterii:  

 (a) conferința este organizată sau co-organizată de către o asociație sau o instituție 

științifică / profesională internațională;  

 (b) peste 50% dintre membrii incluși în comitetul științific au afiliere instituțională în 

străinătate;  

 (c) programul științific, precum și proceedings-urile sau rezumatele sunt publicate în 

format tipărit sau electronic într-o limbă străină de circulație internațională (engleză, franceză, 

germană sau spaniolă);  

 (d) lucrările conferinței sunt desfășurate exclusiv într-o limbă străină de circulație 

internațională;  

 (e) peste 50% dintre participanții cu lucrări înscrise în programul științific al conferinței 

au afiliere instituțională în străinătate.  

 Conferințele care nu îndeplinesc criteriile minimale pentru a fi încadrate astfel vor avea 

statutul de conferințe naționale. 

 Conferințele sau publicațiile BDI se referă la acele manifestări științifice, respectiv 

publicații, indexate într-una sau mai multe baze de date internaționale recunoscute prin 

prezentele standarde. 

 Cărțile, capitolele de carte sau volumele colective ale conferințelor sunt clasificate în 

categoria A1 (publicații apărute la edituri de prestigiu internațional), categoria A2 (publicații 

apărute la edituri cu prestigiu recunoscut) sau categoria B (publicații apărute la alte edituri 

recunoscute).  

 Publicațiile indexate WorldCat în Karlsruhe Virtual Catalog KVK (http://www.ubka.uni-

karlsruhe.de/kvk_en.html) sunt clasificate A1 dacă se regăsesc în cel puţin 25 de biblioteci ale 

unor instituţii de învăţământ superior din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din 

statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.  

 Publicațiile indexate A2 sau B sunt cele care fie au apărut la una dintre editurile 

menționate în tabelul următor, fie beneficiază de îndeplinirea condițiilor din ruta complementară. 

Conform acestei rute, o carte / capitol de carte / volum este inclusă în categoria A2 dacă 

îndeplinește minimum două criterii, respectiv în categoria B dacă îndeplinește cel puțin un 

criteriu dintre următoarele:  

 (a) editura la care a apărut publicația are cel puțin o colecție relevantă pentru domeniul 

fundamental analizat, cu cel puțin 10 cărți științifice publicate în domeniu în ultimii cinci ani;  

 (b) publicația analizată este disponibilă în cel puţin 5 biblioteci ale unor instituţii de 

învăţământ superior din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale 

Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, indexate în Karlsruhe Virtual Catalog 

KVK (http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html);  

 (c) publicația analizată a apărut în cel puțin 800 de exemplare tipărite sau în cel puțin 500 

de exemplare tipărite, în cazul în care poate fi achiziționată și în format digital;  

 (d) lucrarea a acumulat cel puțin 5 citări în publicații indexate Web of Science. 

 Publicațiile apărute la edituri clasificate pot primi un punctaj corespunzător unei categorii 

superiore dacă îndeplinesc criteriile specificate prin ruta complementară pentru acel nivel de 

clasificare. Publicațiile care nu îndeplinesc criteriile minime pentru a fi clasificate nu se 

punctează. 

 Publicațiile apărute în ediții multiple pot fi punctate individual în situația în care sunt 

identificate modificări / revizuiri pe un număr semnificativ de pagini.  

 De asemenea, publicațiile cu titluri diferite, dar cu un conținut similar, pot fi luate în 

considerare o singură dată. În aceste cazuri decizia privitoare la punctajul acordat aparține 

membrilor comisiilor (de concurs / abilitare etc.). 
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Domeniul Psihologie: 

Edituri A2: Editura ASCR (Cluj-Napoca); Editura Polirom (Iași); Editura Trei (București); 

Edituri B: Editura Academiei Române, Editura All, Editura Sper, Editura Tritonic, Editura 

Universității din București, Editura Universitară (București); Presa Universitară Clujeană (Cluj-

Napoca), Editura Universității A.I.Cuza, Editura Institutul European (Iași); Editura Universității 

de Vest (Timișoara) 

 Domeniul Științe ale Educației: 

Edituri A2: Editura Polirom (Iași); Editura Trei (București) 

Edituri B: Editura Academiei Române, Editura Didactică și Pedagogică RA, Editura Humanitas, 

Editura Universității din București, Editura Universitară (București); Editura Universității 

A.I.Cuza, Editura Institutul European (Iași), Presa Universitară Clujeană (Cluj-Napoca); Editura 

Paralela 45 (Pitești), Editura Universității de Vest (Timișoara) 

 Categorizarea editurilor se va actualiza anual. 

 Rapoartele de analiză de politici / strategii educaționale sunt clasificate în rapoarte 

internaționale și rapoarte cu relevanță națională. Rapoartele internaționale îndeplinesc cumulativ 

următoarele trei criterii:  

 (a) raportul este redactat la solicitarea unei organizații internaționale de prestigiu, fiind 

prezentat sub sigla acelei organizații (de exemplu UNICEF, UNESCO, Banca Mondială, OECD, 

Comisia Europeană sau agenții ale acesteia, OMS etc.);  

 (b) raportul este redactat integral într-o limbă străină de circulație internațională;  

 (c) analiza efectuată asupra problemei investigate este relevantă internațional (de 

exemplu, sunt prezentate comparații interțări).  

 Rapoartele naționale îndeplinesc cumulativ două criterii:  

 (a) raportul este redactat la solicitarea unei organizații cu prestigiu național, fiind 

prezentat sub sigla acelei organizații (de exemplu Ministerul Educației, Organizația Salvați 

Copiii etc.),  

 (b) analiza efectuată asupra problemei investigate este relevantă național (de exemplu, 

sunt prezentate comparații la nivelul regiunilor de dezvoltare sau există evidențe ale utilizării la 

nivelul politicilor publice). 

 Granturile luate în considerare în aceste standarde se referă la acele contracte de acordare 

a unei asistențe financiare, obținute în urma unei competiții de proiecte, a căror valoare nominală 

este de cel puțin 25.000 de euro sau echivalentul acestei sume în lei sau o altă valută.  

 Granturile sunt clasificate, la rândul lor:  

 (i) după tipul competiției (internaționale vs. naționale);  

 (ii) după obiectul principal al finanțării: 

 – (a) cercetare cu relevanță publică largă, granturi finanțate, de regulă, de către agenții 

publice ce au drept scop finanțarea cercetării fundamentale sau a sectorului CDI (cercetare – 

dezvoltare – inovare) (de exemplu, UEFISCDI etc.);  

 – (b) cercetare cu relevanță specifică cum ar fi în granturi acordate de către companii 

orientate spre profit, asociații non-guvernamentale, fundații etc.;  

 – (c) proiecte de dezvoltare instituțională (de exemplu, oferirea de servicii unor 

beneficiari cuprinși într-un grup țintă).  

 Prin excepție, nu se aplică plafonul financiar pentru granturile de cercetare cu relevanță 

publică largă, finanțate prin competiții naționale anterioare PN II (Planului Național de Cercetare 

Dezvoltare Inovare).  

 Standardele minimale sunt grupate în două arii:  

  - realizări științifice, 

  - vizibilitate și impact. 

 Fiecare arie are indicatori și punctaje specifice, reflectate în mai multe criterii de atins, cu 

mențiunea că toate aceste criterii trebuie îndeplinite cumulativ pentru a considera că persoana 

evaluată îndeplinește standardele minimale pentru poziția raportată.  
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Activităţi de cercetare știinţifică  

în  conformitate cu Planul de cercetare pe anul 2022 

 
Nr. 

crt. 
Denumirea activităţii de cercetare 

Tip 

finanţare 

Termen de 

realizare 
Buget 

Responsabil 

temă/Echipa de proiect 
Rezultate aşteptate/link 

Stadiul de realizare 

 în anul 2021 

1. EUB-2022 - ECOLOGY OF XXI 

CENTURY – ONLY ONE EARTH, 

Section: PSYCHOLOGICAL 

SCIENCES - ECO PSY 2022, cu 

teama „Suportul psihologic al 

populației implicate în co-crearea 

schimbărilor de transformare a 

societății pentru reziliența la 

schimbările climatice” 

UEB 2022 5000 Responsabili: 

Lect.univ.dr. Constantin- 

Edmond Cracsner 

Conf.univ.dr. Irina Anca 

Tănăsescu 

Lect.univ.dr. Adrian 

Prisăcaru 

Lect.univ.dr. Simona- 

Maria Glăveanu 

Comunicări la sesiuni 

științifice ale cadrelor 

didactice și studenților 

Prezentări la pct. 1.1. și 1.2. 

1.1. Organizarea Sesiunii de Comunicări 

Știinţifice a cadrelor didactice, cu 

teama „Suportul psihologic al 

populației implicate în co-crearea 

schimbărilor de transformare a 

societății pentru reziliența la 

schimbările climatice” 

UEB 07.04.2022 4000 Responsabili:  

Lect.univ.dr Constantin- 

Edmond Cracsner 

Conf.univ.dr. Irina Anca 

Tănăsescu 

Lect.univ.dr. Simona- 

Maria Glăveanu 

Participarea la manifestări 

științifice și publicarea 

lucrărilor în volumul 

conferinței, precum și 

apariția de cărți în editurile 

recunoscute 

1. Conf. univ. dr. Tamara 

BÎRSANU, Conf. univ. dr. 

Janina MIHĂILĂ, Dr. (medic) 

Diana FERICEL - Aspecte 

psihologice ale organizării 

educației digitale la copiii cu 

CES in contextul pandemiei; 

2. Lect. univ. dr. Adrian 

PRISĂCARU, Lect. univ. dr. 

Simona GLĂVEANU, cc. știi. dr. 

Gabriel UNGUREANU - Repere 

ale programului de creștere a 

rezilienței psihice la adolescenți; 

3. Conf. univ. dr. Irina-Anca 

TĂNĂSESCU - Violența 

conjugală ca traumă cumulativă; 

4. Lect. univ. dr. Gheorghe 

PERȚEA și Conf. univ. dr. 

Tamara BÎRSANU - Adaptarea 

din limba rusă și 

experimentarea Chestionarului 

de personalitate pentru 

localizarea subiectivă a locului 

controlului personalității-LSC. 
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Nr. 

crt. 
Denumirea activităţii de cercetare 

Tip 

finanţare 

Termen de 

realizare 
Buget 

Responsabil 

temă/Echipa de proiect 
Rezultate aşteptate/link 

Stadiul de realizare 

 în anul 2021 

1.2. Organizarea Sesiunii de Comunicări 

Știinţifice a studenților, cu tema 

„Suportul psihologic al populației 

implicate în co-crearea schimbărilor 

de transformare a societății pentru 

reziliența la schimbările climatice” 

UEB 07.04.2022 1000 Responsabili: 

Lect.univ.dr. Constantin- 

Edmond Cracsner 

Conf.univ.dr. Irina Anca 

Tănăsescu 

Lect.univ.dr. Adrian 

Prisăcaru 

Lect.univ.dr. Simona- 

Maria Glăveanu 

Participarea la manifestări 

științifice și publicarea 

lucrărilor în volumul 

conferinței, precum și 

apariția de cărți în editurile 

recunoscute 

1. Masterand Carmen NEAGU-

ENI - Consilierea psihologică 

a femeilor fără copii afectate 

de burnout;  

2. Student (medic) Diana 

FERICEL - Contexte 

psihologice ale comunicării 

dintre medic și pacientul 

oncologic în alianța 

terapeutică; 

3. Student Cristina-Lavinia 

DUMITRAȘCU - Stilul de 

atașament și influența lui 

asupra relației de cuplu; 

4. Student Adriana 

PURCĂREA (Coord. Conf. 

univ. dr. Tamara BÎRSANU), 

Stima de sine și inteligența 

emoțională în relația de cuplu; 

5. Student Stefania 

ARDELEAN  (Coord. Lect. 

univ. dr. Simona 

GLĂVEANU) - Maturitatea 

emoțională și modalitatea de 

rezolvare a conflictelor în 

relațiile de cuplu; 

6. Student Cristina-Georgiana 

PĂDUREAN (EFTIMIE) 

(Coord. Conf. univ. dr. Tamara 

BÎRSANU) - Art-terapia prin 

desen în ameliorarea 

inteligenței emoționale la copiii 

de vârstă cronologică 6-9 ani; 

7. Student Cristina 

PĂTRAȘCU (Coord. Conf. 

univ. dr. Tamara BÎRSANU) - 

Relația dintre profilul anxios și 
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Nr. 

crt. 
Denumirea activităţii de cercetare 

Tip 

finanţare 

Termen de 

realizare 
Buget 

Responsabil 

temă/Echipa de proiect 
Rezultate aşteptate/link 

Stadiul de realizare 

 în anul 2021 

depresie la adulți în condițiile 

Covid-19; 

8. Student Dumitru 

GÎRBĂCEA (Coord. Conf. 

univ. dr. Tamara BÎRSANU) - 

Influența stimei de sine a 

părinților și a gradului de 

atașament părinte-copil în 

procesul educațional al 

copiilor cu CES; 

9. Masterand Roxana VOICA - 

Detox informational; 

10. Student Cătalin-Ștefan 

IORDACHE (Coord. Lect. 

univ. dr. Simona 

GLĂVEANU) - Influenţa 

comunicării transparente 

asupra nivelului de încredere 

al angajatului în organizaţie în 

timpul unui eveniment de 

schimbare organizaţioanală; 

11. Student Cătalin-Ștefan 

IORDACHE (Coord. Lect. 

univ. dr. Simona-Maria 

VLĂDICĂ) - Influența 

atitudinii față de bani asupra 

situației financiare în rândul 

românilor cu venit de peste 

20.000 ron; 

12. Student Raluca 

TREMURICI și Student 

Bianca-Maria MACOVEI 

(Coord. Lect. univ. dr. Simona 

GLĂVEANU) - Impactul 

relaţiei la distanţă asupra 

comunicării în cuplu şi asupra 

copilului; 
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Nr. 

crt. 
Denumirea activităţii de cercetare 

Tip 

finanţare 

Termen de 

realizare 
Buget 

Responsabil 

temă/Echipa de proiect 
Rezultate aşteptate/link 

Stadiul de realizare 

 în anul 2021 

13. Student Elena MĂNESCU 

(Coord. Lect. univ. dr. Simona 

GLĂVEANU) - Efectele 

alcoolismului parental asupra 

viitorilor adulți; 

14. Student Cristina-Madalina 

SZEKELY şi Student 

Florentina-Daniela MUDICĂ 

(PIREA) (Coord. Lect. univ. dr. 

Simona GLĂVEANU) - 

Relaţiile părinţi-copii în situaţii 

de crize; 

15. Student Mihaela-Georgeta 

MIHAI (LIXANDRU) (Coord. 

Lect. univ. dr. Simona 

GLĂVEANU) - Efectul 

Dunning-Kruger; 

16. Student Cătalina-Teodora 

TEGLET,  Student Emilia-

Maria SPURCACIU, Student 

Monica-Liliana STROILESCU 

și Student Cristina-Camelia 

TRANDAFIR (Coord. Lect. 

univ. dr. Simona 

GLĂVEANU) - Reacția la 

stres într-un climat instabil; 

17. Psiholog clinician Simona 

LUPU - Efectele pandemiei 

Covid -19 asupra sănătății 

mentale;  

18. Psiholog clinician Mihaela 

FILIP - Аnxі е tа tе а  în tі mpu l 

pаndеmі е і  Cο vі d 19 - ο  

а bο rdа rе  dі n pе rѕpе сtі vа  

pѕіhοtеrаpieі  і ntе grа tі v- 

ѕtrа tе gі сă; 

19. Prof. Ninela-Adina 
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Nr. 

crt. 
Denumirea activităţii de cercetare 

Tip 

finanţare 

Termen de 

realizare 
Buget 

Responsabil 

temă/Echipa de proiect 
Rezultate aşteptate/link 

Stadiul de realizare 

 în anul 2021 

NEDELEA - Traseul 

educațional al copiilor cu 

tulburări de neurodezvoltare; 

20. Psiholog Gabriela 

MACHIDON-NISTOR - 

Consilierea elevilor de liceu în 

funcție de tipul de personalitate 

și interesele lor ocupaționale; 

21. Psiholog Adelina OPREA - 

Dezvoltarea rezilienţei în 

mediul educational; 

22. Psiholog Ionica POCRIȘTE 

- Evaluarea şi consilierea 

psiho-educațională a copiilor 

aflați în plasament. 
2. Proiect „ECO-PSY 2022”: 

„Psihologia și realitatea românească”; 

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. Efectul VUCA asupra calității 

vieții psihice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fără 

finanțare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 

71953 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fără 

finanțare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directori: 

Ruxandra Gherghinescu 

Constantin-Edmond 

Cracsner 

1 articol revistă BDI 

2 articole volum conferință 

3 proiecte articol revistă 

26 comunicări științifice 

80 de lucrări de licență 
80 de lucrări de disertație 
 
 
 
 
 

Publicarea de articole în 

Revista Institutului de 

Psihologie al Academiei 

Române 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fost elaborat Raport de 

cercetare științifică și predat la 

Institutului de Psihologie al 

Academiei Române, uterior se 

elaborează articol de 

specialitate 
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Nr. 

crt. 
Denumirea activităţii de cercetare 

Tip 

finanţare 

Termen de 

realizare 
Buget 

Responsabil 

temă/Echipa de proiect 
Rezultate aşteptate/link 

Stadiul de realizare 

 în anul 2021 

 2. Adaptarea din limba rusă și 

experimentarea a două scale de 

personalitate (J.B.Rotter, 1968 - 

determinarea indicatorului global al 

localizării intern/externe a controlului 

conduitei; E.F. Bajin, N.A. Golînkin, 

A.M. Etkin, 1973) - pentru localizarea 

subiectivă a locului controlului 

personalității în 6 sfere ale vieții personale 

Fără 

finanțare 

2021-2022 Fără 

finanțare 

Directori: 

Gheorghe Perţea  

Tamara Bîrsanu 

 

Participarea la manifestări 

științifice și publicarea 

lucrărilor în volumele 

conferințelor sau congreselor  

Realizarea adaptării și aplicații 

ale Chestionarul locului 

controlului conduitei.  

Va fi elaborat un srticol 

științific pentru publicare în 

revistă de specialitate 

 

 3. Ghidul profesorului/părintelui 

pentru cunoașterea comportamentelor 

dezadaptative ale elevilor  

Fără 

finanțare 

2021-2022 Fără 

finanțare 

Adrian Prisăcaru   Participarea la manifestări 

științifice și publicarea de 

articol 

Publicat în volumul conferinței 

(CCPTP), Ediția 2022, Editura 

Dinasty Print Art Bucuresti 

 4. Valențele modelului inteligenţelor  

multiple în evaluarea și orientarea 

vocațională a adolescenților 

Fără 

finanțare 

2021-2022 Fără 

finanțare 

Adrian Prisăcaru   Participarea la manifestări 

științifice și publicarea de 

articol 

Publicat în volumul conferinței 

(CCPTP), Ediția 2022, Editura 

Dinasty Print Art Bucuresti 
 5. A new instrument for operational 

stress assessment 

Fără 

finanțare 

2021-2022 Fără 

finanțare 

Adrian Prisăcaru   Publicare de articol Publicat în Revista Academiei 

Forţelor Terestre nr. 3/2022 

 6. Diagnoză şi intervenţie în 

diminuarea anxietăţii elevilor  

Proiect 

realizat sub 

egida 

Institutului 

de 

Psihologie 

al 

Academiei 

Române 

2020-2021 Fără 

finanțare 

Director:  

Gabriel Ungureanu 

 

Membri:  

Simona Maria Glăveanu 

Adrian Prisăcaru    

 

Publicarea de articole în 

Revista Institutului de 

Psihologie al Academiei 

Române 

Gabriel Ungureanu,  

Simona Maria GLĂVEANU,  

Adrian Prisacaru 

A fost elaborat Raport de 

cercetare științifică și predat la 

Institutului de Psihologie al 

Academiei Române, uterior se 

elaborează articol de 

specialitate  

Data 30.12.2022                                                                                                                                  Responsabil cu activitatea de cercetare ştiinţifică, 
                                                                                                                                                                Lect. univ. dr. Adrian PRISĂCARU 

                                       
 

                                 Decan, 

                                                                                                                                                               Lect. univ. dr. Adelina DUȚU 
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CENTRALIZATOR CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ - 2022 

 Denumirea activității de cercetare Tip 

finanțare 

Buget Persoane implicate Rezultate așteptate/link 

 Facultatea de Psihologie UEB 81953 lei   

1 Proiect „ECO-PSY 2022”: „Psihologia și realitatea 

românească”; 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. Efectul VUCA asupra calității vieții psihice 

 

 

2. Adaptarea din limba rusă și experimentarea a 

două scale de personalitate elaborate (J.B.Rotter, 

1968 - determinarea indicatorului global al 

localizării intern/externe a controlului conduitei; 

E.F. Bajin, N.A. Golînkin, A.M. Etkin, 1973 - 

pentru localizarea subiectivă a locului controlului 

personalității în 6 sfere ale vieții personale 

 

3. Ghidul profesorului/părintelui pentru 

cunoașterea comportamentelor dezadaptative ale 

elevilor  

 

4. Valențele modelului inteligenţelor  

multiple în evaluarea și orientarea vocațională a 

adolescenților 

 

5. A new instrument for operational stress 

assessment 

 

6. Diagnoză şi intervenţie în diminuarea anxietăţii 

elevilor 

UEB 71953 lei Responsabili: Lect.univ.dr. Constantin 

Edmond Cracsner 

Conf.univ.dr. Irina Anca Tănăsescu 

Lect.univ.dr. Adrian Prisăcaru 

Lect.univ.dr. Simona Maria Glăveanu  

 

Directori: 

Ruxandra Gherghinescu 

Constantin Edmond Cracsner 

 

Directori: 

Gheorghe Perţea  

Tamara Bîrsanu 

 

 

 

 

 

Adrian Prisăcaru  

 

 

 

Adrian Prisăcaru  

 

 

 

Adrian Prisăcaru  

 

 

Directori:  

Gabriel Ungureanu 

Simona Maria Glăveanu 

Adrian Prisăcaru 

1 articol revistă BDI 

2 articole volum conferință 

3 proiecte articol revistă 

26 comunicări științifice 

80 de lucrări de licență 
80 de lucrări de disertație 
 

Va fi publicat în anul 2023 un articol în 

Revista de Psihologie a Academiei Române 

 

Va fi elaborat în anul 2023 un srticol 

științific pentru publicare în revistă de 

specialitate 

 

 

 

 

 

1 articol științific în volumul conferinței 

UEB (CCPTP) 

 

 

1 articol științific în volumul conferinței 

UEB (CCPTP) 

 

 

1 articol științific BDI 

 

 

Va fi publicat în anul 2023 un articol în 

Revista de Psihologie a Academiei Române 

2. Organizarea Sesiunii de Comunicări Știinţifice a UEB 4000 lei  Responsabili: Lect.univ.dr. Constantin-  4 lucrări științifice 
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cadrelor didactice, cu teama „Suportul psihologic al 

populației implicate în co-crearea schimbărilor de 

transformare a societății pentru reziliența la 

schimbările climatice” 

 Edmond Cracsner 

Conf.univ.dr. Irina Anca Tănăsescu 

Lect.univ.dr. Simona Maria Glăveanu 

3. Organizarea Sesiunii de Comunicări Știinţifice a 

studenților, cu tema „Suportul psihologic al 

populației implicate în co-crearea schimbărilor de 

transformare a societății pentru reziliența la 

schimbările climatice” 

UEB 1000 lei  Responsabili: Lect.univ.dr. Constantin-  

Edmond Cracsner 

Conf.univ.dr. Irina Anca Tănăsescu 

Lect.univ.dr. Simona Maria Glăveanu 

22 lucrări științifice 

 

                                                                                                                                                   Responsabil cu activitatea de cercetare ştiinţifică, 
                                                                                                                                                                Lect. univ. dr. Adrian PRISĂCARU 

                                                                                                                                                                       
             

                                 Decan, 

                                                                                                                                                               Lect. univ. dr. Adelina DUȚU 

 

 

 


