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Etapă pregătitoare de întărire a colectivelor de cercetare și de formalizare și continuare pe 

baza unui sistem predictibil și repetabil a schimbului de informații privind activitatea de 

cercetare în departamente: 
 

• se formează colectivele de cercetare; acestea își desemnează liderul colectivului și stabilesc un 

program de cercetare pentru 2017 

 

• la fiecare ședință de departament și de consiliu de facultate se introduce punct obligatoriu pe 

ordinea de zi referitor la aspecte legate de cercetare (raport asupra stadiului proiectelor în 

derulare, propunere de proiecte depuse, lucrări științifice publicate, participări la conferințe 

științifice, proiecte de cercetare aplicativă, linii de finațare deschise, intenții de cercetare, etc.) 

 

• la ședințele de departament din luna ianuarie 2017 se introduce ca punct al ordinii de zi 

prezentarea de către toți membri departamentelor a Raportul activității de cercetare științifică 

pe anul 2016 

 

• la sediul departamentelor sau al laboratoarelor de cercetare, în funcție de hotărârea colectivele 

de cercetare, se păstrează toate lucrările publicate de membrii colectivelor de cercetare, în 

formă printată (lucrări publicate în reviste ISI/BDI și volume ale conferințelor indexate ISI/BDI), 

spre consultare, informare și documentare de către cercetătorii din UPM, consorțiul UPM/UMF 

sau cercetători invitați 
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1. Listă cu temele de cercetare 

interdisciplinară inovatoare  

DIIM 
 

1.  Dezvoltare de produse inovative și tehnologii avansate de fabricație 

prin  integrare CAD/CAM/CAE 

2.  Ingineria și managementul calității în contextul dezvoltării durabile și al 

 sustenabilității  
3.  Ingineria materialelor biomedicale micro si nano structurate pentru 

 înlocuirea țesuturilor dure și studiul biocompatibilității acestora 

 

DIEC 
 

4. Sisteme energetice avansate și soluții inovative pentru energie 

 regenerabilă 

5. Metode avansate de control automat adaptiv și control automat robust al 

 sistemelor 

6. Electronică și prelucrarea numerică a semnalelor cu ajutorul structurilor 

 hard reconfigurabile 
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2. Program de cercetare internațional   

Obiectivele acestui program sunt: 

- identificarea de noi parteneri de colaborare; 

- cunoaşterea potenţialului de cercetare al partenerului; 

- schimb de bune practici; 

- realizarea de activităţi comune şi/sau complementare în folosul activităţilor  

 pe plan intern. 

1. Pentru anul 2017 temele din programul de cercetare internațional ale Facultății de inginerie sunt 

cele pentru care există un back ground relativ solid, dovedit prin publicații și proiecte: 

 Tema 1: Soluții avansate de instruire și evaluare în învățământul 

tehnic și    vocațional 

  Responsabil: prof. dr. ing. Liviu Moldovan 

 Tema 2: Ingineria materialelor biomedicale micro si nano structurate 

pentru   înlocuirea  țesuturilor dure și studiul 

biocompatibilității acestora 

  Responsabil: conf. dr. ing. Gabriela Strnad 

 Tema 3: Metode avansate de control automat al sistemelor complexe 

  Responsabil: conf. dr. ing. Mircea Dulău 

 Tema 4: Cercetări privind diversificarea surselor  de energie 

(regenerabile, curate),    transport  multifuncțional 

(smart grids) și creșterea eficienței energetice 

  Responsabil: prof. dr. ing. Dorin Bică 
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2. Program de cercetare internațional   

2. În anul 2017 se va depune, în cadrul programelor internaționale cu linii de finațare deschise, o 

 propunere de proiect în parteneriat internațional, având UPM ca și promotor. 

   

  Responsabil: decan, liderii colectivelor de cercetare 

 

3. În anul 2017 se vor depune, în cadrul programelor internaționale cu linii de finațare deschise, două 

 propuneri de proiect în parteneriat internațional, având UPM ca și partener. 

   

  Responsabil: decan, liderii colectivelor de cercetare 
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3. Program de atragere  

de fonduri internaționale   

1. În anul 2017 colectivele de cercetare vor documenta și vor încerca valorificarea posibilităților de 

atragere de fonduri internaționale oferite de programele: 

 programul Horizon 2020: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 

secțiunile programului de interes pentru colectivele de cercetare din Facultatea de 

  Inginerie: Excellent Science; Industrial Leadership; Secure, 

Clean and   Efficient Energy; Societal Challenges; Speading 

Excelence and    Widening Participation; 

Science with and for Society; Cross cutting   Activities; Fast 

Track and Innovation Pilot 

cooperări bilaterale  

cadrul de cooperare COST  

cadrul de cooperare EUREKA  

programul SEE 

  Termen: permanent 
   Responsabili: liderii colectivelor de cercetare 
 

2. Colectivul de cercetare care lucrează pe tema Dezvoltare de produse inovative și tehnologii 

avansate de fabricație prin integrare CAD/CAM/CAE va încerca atragere de fonduri 

internaționale de la companii străine cu care vor iniția proiecte comune. 

 

   Termen: permanent 

   Responsabil: liderul colectivului de cercetare 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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4. Strategie de valorificare a 

rezultatelor cercetării științifice  

Rezultatele cercetării științifice desfășurate de colectivele de cercetare din Facultatea de Inginerie 

sunt valorificate prin:  

- publicaţii ştiinţifice;  

- brevete de invenție; 

- realizarea de produse noi;   

- transfer tehnologic prin centre de consultanţă;  

1. În anul 2017 fiecare colectiv de cercetare publică cel puțin 5 articole științifice în reviste indexate în 

 baze de date internaționale și cel puțin un articol în revistă ISI cu factor de impact. 

Termen: permanent 

Responsabili: liderii colectivelor de cercetare 

 

2. În anul 2017 la nivel de facultate se depun minim 4 cereri de brevet de invenție. 

Termen: permanent 

Responsabili: decan, directori de departamente 

 

3. În anul 2017 Centrul de transfer tehnologic și consultanță în tehnologii avansate de fabricație prin 

 integrare CAD/CAM/CAE va relua trendul ascendent al valorificării rezultatelor obținute din 

 colaborarea cu industria locală și regională. 

Termen: permanent 

Responsabil: liderul colectivului de cercetare 
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5. Strategie de creștere a 

numărului de cercetători invitați 

1. La nivelul fiecărui departament se vor identifica și se vor forma legături cu minim 3 colective de 

 cercetare din afara țării care lucrează pe teme de cercetare similare cu ale colectivelor din UPM 

Termen: 1 mai 2017 

Responsabili: directorii de departament, liderii colectivelor de cercetare 

 

2. Anual fiecare departament va avea invitat, pentru minim o săptămână, un cercetător invitat 

Termen: permanent 

Responsabili: directorii de departament, liderii colectivelor de cercetare 

 

3. Fiecare colectiv de cercetare va aplica, de câte ori există linii de finațare deschise la UEFISCDI, la 

 finanțări care să permită prezența de cercetători din diaspora în UPM 

Termen: permanent 

Responsabili: liderii colectivelor de cercetare 

 

4. La conferința anuală a Facultății de Inginerie Inter-Eng vor fi invitați ca și keynote speakeri minim 2 

 cercetători cu largă recunoaștere internațională care lucrează în aceeași arie de cercetare cu 

 colectivele de cercetare din facultate. 

Termen: permanent 

Responsabili: decan, liderii colectivelor de cercetare 

Vă mulțumesc pentru atenție ! 


