
              

 

 

CENTRALIZATORUL DATELOR  PRIVIND  CERCETAREA  ŞTIINŢIFICĂ   

desfaşurată în ISCDITM (2012 - 2016) 

  

Nr. 

crt. 

Teme de cercetare ştiinţifică  

de la ultima evaluare externă instituţională (2012) 
Modul de 

finanţare * 

Rezultate şi modalităţi de valorificare a cercetării 

Valoare realizată  Lucrări, publicaţii, 

granturi 

(naţionale/internaţionale), 

brevete, alte produse ale 

cercetării ** 

An univ. lei 

Contracte prin competiţii naţionale 

1. Şcoală de Studii Avansate „Provocări ale securităţii 

cibernetice – de la paradigmă la implementare”  

 („Challenges in Cyber Security - from Paradigm to 

Implementation”)  

Contract 

(ANCSI) 
PN-II- ID-SSA-2012 

Program IDEI 

 

2011 - 

2012 
78.000 

- 29 lucrări ştiinţifice; 

- 2 postere; 

- 4 mese rotunde. 

 

2. Şcoală de Studii Avansate „ Procese inginereşti în 

dezvoltarea vehiculelor feroviare. Managementul 

transportului, trafic şi logistică” („Engineering processes in 

rail vehicles transport. Management, traffic and logistics”)  

Contract 

(ANCSI) 
PN-II- ID-SSA-2012 

Program IDEI 

 

2012 - 

2013 
81.850 

- 39 lucrări ştiinţifice; 

- 2 seminarii; 

- 4 mese rotunde. 

 

3. Conferinţa Internaţională „Educaţie şi creativitate pentru o 

societate bazată pe cunoaştere” – Ediţia a VII-a 

Contract 

(ANCSI) 
Instrumente suport – 

Manifestări ştiinţifice 2013 - 

2014 
1.500 

- 172 lucrări ştiinţifice; 

- 10 prelegeri; 

- 5 postere; 

- 1 CD al manifestării; 

- 1 program al conferinţei; 

- 1 banner; 

- 25 afişe;            

- 6 volume publicate în BDI. 



              

 

4. Produse inovative de uz dentar cu aplicaţii multiple 
 

Contract 

(ANCSI) 
PN-II-PT-PCCA- 2013-

4-0891 

2014 - 

2015 
410.000 

Vezi Fac. de Medicină 

Dentară 

5. Conferința Internațională „Viziunea interdisciplinară în 

medicina dentară”  

Contract 

(ANCSI) 
Instrumente suport – 

Manifestări ştiinţifice 

2013 - 

2014 
2.000 

Vezi Fac. de Medicină 

Dentară 

6.  Conferința Internaţională „Psihologie și Societate” – Ediţia  

a III-a 

Contract 

(ANCSI) 
Instrumente suport – 

Manifestări ştiinţifice 2013 - 

2014 
2.000 

- 49 lucrări ştiinţifice; 

- 2 prelegeri; 

- 5 postere; 

- 1 CD al manifestării; 

- 1 program al conferinţei; 

- 1 banner; 

- 10 afişe. 

7. Congres Internaţional “Up-dates în reabilitarea orală estetică 

complexă” 

Contract 

(ANCSI) 
Instrumente suport – 

Manifestări ştiinţifice 

2014 - 

2015 
7.000 

Vezi Fac. de Medicină 

Dentară 

8. Conferinţa Internaţională „Educaţie şi creativitate pentru o 

societate bazată pe cunoaştere” – Ediţia a IX-a 

Contract 

(ANCSI) 
Instrumente suport – 

Manifestări ştiinţifice 2015 - 

2016 
4.500 

- 263 lucrări ştiinţifice; 

- 11 prelegeri; 

- 1 poster; 

- 1 CD al manifestării; 

- 1 program al conferinţei; 

- 1 banner; 

- 25 afişe;            

- 6 volume publicate în BDI. 

Contracte prin competiţii internaţionale 

1. Investigation of structural composite materials of interest in 

density – Proiect nr. 35 

Contract 

(ANCSI) 
2012 - 

2013 

7.000 

(2.000 $) 

1 lucrare ştiinţifică 



              

 

2. Investigation of structural composite materials of interest in 

density– Proiect nr. 77 

Contract 

(ANCSI) 
2013 - 

2014 

6.500 

(2.000 $) 

1 lucrare ştiinţifică 

3. Investigation of structural composite materials of interest in 

density– Proiect nr. 86 

Contract 

(ANCSI) 
2014 - 

2015 

7.000 

(2.000 $) 

1 lucrare ştiinţifică 

4. Investigation of structural composite materials used in 

medicine by the method of neutron depolarization– Proiect 

nr. 87 

Contract 

(ANCSI) 
2014 - 

2015 

7.000 

(2.000 $) 

1 lucrare ştiinţifică 

 
  *  Contract, grant, plan intern, colaborare etc. 

**  Se indică numărul pe tipuri şi se anexează lista acestora. 

 


