RAPORT IMPLEMENTARE PROIECT
Activități suport necesare dezvoltării capacității instituționale pentru
cercetare a UTCB
CNFIS-FDI-2021-0145

Pentru indeplinirea obiectivului general al proiectului s-au obtinut
urmatoarele rezultate asumate prin propunerea de proiectului: “Activități
suport necesare dezvoltării capacității instituționale pentru cercetare a
UTCB”:
R.1. Formarea unui număr minim de 40 de persoane identificate la nivel de
UTCB, prin organizarea cursurilor prevăzute la activitatea A.1, cu personal
propriu specializat, care să ducă la creşterea numărului de proiecte de
cercetare depuse şi, respectiv, câştigate.
In cadrul proiectului s-au organizat trei cursuri: curs de Management
Financiar al proiectelor CDI, curs de Excel avansat si curs de Excel
incepatori la cerinta cadrelor didactice (fara formare tehnica), pentru a
incuraja studenții din ciclul III, cadrele didactice si personalul didactic
auxiliar sa progrezeze in activitatile de cercetare si implicit la creşterea
numărului de proiecte de cercetare depuse. La cursurile organizate prin
prezentul
proiect
au
participant
48
de
cursanti.
R.2. Achiziționarea serviciilor de mentenanță pentru echipamentele/aparatele
existente în centrele de cercetare/laboratoarele didactice și de cercetare din
universitate care necesită intervenţii imediate necesare pentru funcţionarea în
bune condiţii sau achiziţionarea altora noi, dacă situaţia o cere.
In perioada de implementare a proiectului s-au achizitionat
echipamente/aparate/accesorii respectând legislaţia în vigoare cu valoarea
maximă admisă pentru obiectele de inventar, pentru centrele de cercetare, dar
și pentru laboratoarele în care se desfășoară activități didactice și de
cercetare care să ofere și suport în cercetări experimentale realizate de
studenții din ciclul I, II si III pentru elaborarea lucrărilor de finalizare a
studiilor
și
atragerea
acestora
către
domeniul
cercetării.

R.3. Plata taxelor către autoritatea care acordă protecție proprietății
intelectuale pentru depunerea a minim 2 cereri de brevete ale UTCB
Catre Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) au fost achitate taxele
necesare pentru depunerea a patru cereri de brevete ale UTCB.
R.4. Plata taxelor necesare în vederea continuării indexării unei reviste a
UTCB de un editor global
In vederea continuării indexării unei reviste a UTCB de catre un editor
global a fost achitata catre De Gruyter taxa de indexare a articolelor de la
revista Modelling in Civil and Environmental Engineering pentru anul 2021.
R.5. Operaționalizarea și actualizarea conținutului site-web al CMCDI în
lb. de circulatie internațională
S-a realizat traducerea in lb. engleza a site-web al Centrului de Management
al Cercetarii, Dezvolarii si Inovarii (CMCDI) si este disponibil la
https://cmcdi.utcb.ro/en
R.6. Achiziționarea serviciilor de mentenanță a platformei informatice de
management al CDI, site-ului Centrului de Management al Cercetării,
Dezvoltării și Inovării și paginilor web ale centrelor de cercetare dezvoltate
prin proiectele CNFIS-FDI-D6 anterioare. Serviciul a fost externalizat catre
o firma specializata pentru mentenanta platformei informatice de
management al CDI, site-ului Centrului de Management al Cercetării,
Dezvoltării și Inovării și paginilor web ale centrelor de cercetare dezvoltate
prin proiectele CNFIS-FDI-D6 anterioare, imbunatatirea acestora pe baza
feed-back-ului primit de la cadrele didactice, imbunatatirea ghidului de
utilizare si realizarea tutorialelor video pentru a veni in sprijinul utilizatorilor
din UTCB.
Link –uri tutoriale:
https://youtube.com/playlist?list=PLwSDzYyCRMHR72wnpp8WIcMQ8BVw1h_L ,
https://youtube.com/playlist?list=PLwSDzYyCRMHRvdQdgo_joJMlBAX6X7-S
R.7. Participarea la evenimente naţionale şi internaţionale pentru diseminarea
rezultatelor cercetării
Activitatea de cercetare din UTCB la nivel naţional şi internaţional a fost
promovata/diseminata prin participarea la: The International Conference on
ENERGY and ENVIRONMENT (CIEM) prin plata taxei de participare si

publicarea a sapte articole ale cadrelor didactice si doctoranzilor din UTCB.
Si cresterea gradului de transfer tehnologic s-a realizat prin participarea cu
patru cereri de brevete/brevete ale UTCB la cea de a XIX-a ediţie a
Salonului Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii - PRO INVENT 2021
unde au fost acordate: o medalie de aur si trei medalii de argint pentru
UTCB.
R.8. Înființarea Comitetului Cercetătorilor Tineri din UTCB (CCT) și
organizarea unor evenimente care să-i stimuleze în desfășurarea activităților
de cercetare
Prin Hotararea Consiliului de Administratie al UTCB nr. 7669/01.09.2021,
art. (8) s-a aprobat infiintarea Comitetului Cercetatorilor Tineri din UTCB
si prin Hotararea CA nr. 9809 / 14.10.2021 (5) s-a aprobat componenta
acestui comitet. Acest comitet este alcatuit din cadre didactice cu varsta de
max. 35 de ani de la fiecare facultate si care indeplinesc limita de varsta.
R.9. Organizarea unui eveniment public (fizic sau on-line) de decernare
a premiilor pentru tinerii cercetători merituoși
Pe baza competitiei deschise au fost selectate pentru premiere 8 persoane
(cadre didactice si doctoranzi) din UTCB si evenimentul de premiere s-a
desfasurat fizic pe data de 6 decembrie la UTCB.
( https://utcb.ro/premiere-a-tinerilor-cercetatori-din-universitate/ )

