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Institutul de studii, cercetare, dezvoltare şi inovare al Universităţii „Titu Maiorescu” 

(ISCDITM) 
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Nr. 

crt. 
A c t i v i t ă ţ i  Observaţii 

Capitolul 1. Protocoale de colaborare cu universităţi, institute de cercetare, organizaţii 

nonguvernamentale (ONG), centre de studii, companii de stat şi private, autorităţi publice 

centrale şi locale 

1. 

Încheierea unui acord de colaborare cu Universitatea Politehnica din 

Bucureşti - Facultatea de Ştiinţe Aplicate pentru desfăşurarea de activităţi 

de cercetare ştiinţifică. 

 

2. 

Încheierea unor acorduri de parteneriat pentru participarea în comun la 

proiecte de cercetare sau alte forme de colaborare cu: 

- Fundaţia Ana Aslan International; 

- Asociaţia pentru Epigenetică şi Metabolomică; 

- Societatea Română de Educaţie Nutriţională; 

- Fundaţia „Origini Carpatice” – Buzău; 

- Asociaţia Tinerelor Femei Creştine din România. 

 

3. 

Încheierea de acorduri de colaborare cu alte instituții de învățământ 

superior şi institute de cercetare din țară și din străinătate, în următoarele 

domenii ştiinţifice:  

- sănătate, domeniu prioritar de interes naţional; 

- tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate; 

- managementul ştiinţei şi resurse informaţionale; 

- eco-nano-tehnologii și materiale avansate;  

- cercetare socio-economică şi umanistă;  

- energie, mediu și schimbări climatic; 

- bioeconomie. 

 

Capitolul 2. Manifestări ştiinţifice. Sprijinirea facultăţilor din universitate în organizarea 

manifestărilor ştiinţifice şi în realizarea programelor de finanţare a acestor manifestări, 

precum şi implicarea în organizarea şi desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice de către 

universitate şi la nivelul institutului 

1. 

Sprijinirea facultăţilor pentru depunerea documentelor privind finanţarea 

de către Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) a 

congreselor, conferinţelor, simpozioanelor şi a meselor rotunde. 

 

2. 
Participarea ca partener la manifestări ştiinţifice, organizate sub egida 

ştiinţifică a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. 

 

3. 
Organizarea Conferinţei Internaţionale „Educaţie şi Creativitate pentru o 

Societate Bazată pe Cunoaştere” (Ediţia a XII-a), 15-17 noiembrie 2018. 
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A c t i v i t ă ţ i  Observaţii 

Capitolul 3. Participarea la proiecte finanţate din fonduri structurale UE şi finanţare CDI 

1. 

Participarea la Programul Operațional Competitivitate - Crearea de 

sinergii cu acțiunile de Cercetare Dezvoltare Inovare (CDI) ale 

programului cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe 

CDI internațional.  

 

2. 

Participarea la elaborarea de proiecte CDI în cadrul Programelor: 

- dezvoltarea sistemului național de cercetare dezvoltare; 

- crestarea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare 

şi inovare; 

- cooperare europeană şi internațional. 

 

3. 

Participarea în consorţii europene în Programul ORIZONT 2020, cu 

structura: 

- excelenţa științifică; 

- poziția de lider în sectorul industrial;  

- provocări societale; 

- alte activităţi.  

 

Capitolul 4. Instruiri profesionale coordonate sau desfăşurate de institut 

1. 

Organizarea şi desfăşurarea conferinţei lunare „Valenţele feminităţii în 

domeniile știință, cercetare, creație, artă, inovare, life style, business, 

dezvoltare personală”, sub egida ştiinţifică a Academiei Oamenilor de 

Ştiinţă din România. 

 

2. Informare privind lansarea programelor de finanţare şi derularea acestora  

3. Activităţi de informare şi promovarea a activităţilor cercetare, dezvoltare şi 

inovare în universitate. 

 

4. Desfăşurarea de mese rotunde şi schimburi de experienţă privind 

activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată de cadrele didactice din 

universitate. 

 

  

  

DDiirreeccttoorr  IISSCCDDIITTMM  

  

PPrrooff..uunniivv..ddrr..  TTiittii  PPAARRAASSCCHHIIVV  


