
 
 

RAPORT IMPLEMENTARE PROIECT 
 

 
INSTRUMENTE SUPORT PENTRU CRESTEREA CALITATII REZULTATELOR STIINTIFICE SI 

PROMOVAREA DEONTOLOGIEI SI ETICII ACADEMICE LA NIVELUL IOSUD – UTCB – INSTRUCT4 

CNFIS-FDI-2021-0144 

Responsabil proiect: Prof. dr. ing. Loretta Batali – Director CSUD UTCB 

Proiectul a avut o serie de obiective:  
 
(O1) Continuarea operaționalizării platformei virtuale de gestiune a activităţilor doctorale şi a 
digitalizarii gestionarii activitatii Scolii Doctorale, completarea platformei cu 2 noi module, 
actualizarea si conectarea modulului de admitere cu cel de la licenta si masterat in cadrul 
IOSUD-UTCB;  
(O2) Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe al doctoranzilor, masteranzilor, viitorilor 
conducători de doctorat, postdoctoranzilor privind elaborarea lucrărilor științifice, regulilor 
de referenţiere bibliografică, utilizarea bazelor de date;  
(O3) Creşterea nivelului şi vizibilităţii producţiei ştiinţifice a doctoranzilor, postdoctoranzilor, 
masteranzilor şi viitorilor conducători de doctorat;  
(O4) Creşterea vizibilităţii Scolii Doctorale a UTCB;  
(O5) Creşterea nivelului de cunoştinţe a doctoranzilor, masteranzilor, viitorilor conducători 
de doctorat privind verificarea antiplagiat, etica şi deontologia academică.  
 
Toate obiectivele au fost ȋndeplinite prin activitățile desfășurate : 

A.1 Continuarea operaționalizării platformei virtuale de gestiune a activităţilor doctorale 
ale IOSUD-UTCB dezvoltată anterior 
A1.1 Realizarea unui modul destinat organizării de competiţii interne ale Şcolii Doctorale – 
realizat 
A1.2 Integrarea unui modul de gestionare editorială a articolelor doctoranzilor spre 
publicarea în revista UTCB – realizat 
 
A.2 Creşterea nivelului şi vizibilităţii producţiei ştiinţifice a doctoranzilor, masteranzilor, 
post-doctoranzilor şi viitorilor conducători de doctorat din IOSUD-UTCB 
A2.1 Organizarea de seminarii de pregătire privind normele și regulile de concepere și scriere 
a unei lucrări științifice: Redactarea unui articol de jurnal. Direcțiile principale ale procedurii 
de tip „peer review” pentru jurnalele din Q1 şi Q2 (O2) – realizat 19.11.2021 
A2.2 Organizarea unui seminar de pregătire privind utilizarea resurselor de documentare 
necesare elaborării lucrărilor științifice: Etica diseminării rezultatelor cercetării în jurnale 
ştiinţifice. Plagiat, auto-plagiat, reguli de citare, etica prezentarii datelor (O2) – realizat 
25.11.2021 



 
 

A2.3 Ateliere de informare şi consiliere între cercetătorii, doctoranzii, post-doctoranzii şi 
masteranzii din UTCB şi echipa de consiliere pentru susţinerea efectivă a acestora în 
activitatea de redactare a lucrărilor ştiinţifice – realizat iulie 2021 
A2.4 Organizarea unei competiţii interne de granturi pentru finanţarea publicării unor lucrari 
de tip open source în jurnale din Q1 şi Q2 pentru doctoranzi si candidati la abilitare (O3, O4) 
– realizat  
A2.5 Organizarea Conferinţei Scolii Doctorale a UTCB (DSC2021) (nov. 2021) şi publicarea 
articolelor selecţionate într-un volum indexat ISI (WOS) în scopul creşterii vizibilităţii 
cercetărilor doctorale. (O3, O4) - realizat 26.11.2021 
A2.6 Stabilirea și implementarea unui cod procedural în vederea monitorizării activităților de 
diseminare ştiinţifică la nivelul Şcolii Doctorale pentru atingerea obiectivelor impuse în acest 
sens pe parcursul stagiului doctoral – realizat 
A2.7 Crearea cadrului general pentru un program de cercetare avansată post-doctorală în 
domeniul Rezilienţei şi calităţii mediului construit - realizat 
 
A3 Susţinerea activităţii de informare şi documentare pentru cercetarea doctorală şi post-
doctorală 
A3.1 Crearea unui Centru de cercetare de Etică aplicată cercetării în ştiinţe inginereşti în 
cadrul unui parteneriat dintre Scoala Doctorala şi FILS-DLSC - realizat 
A3.2 Schimburi de experienţă: Organizarea unor sesiuni de comunicare virtuală pentru 
schimbul de experienţă referitor la tehnicile de gestionare a producţiei ştiinţifice a 
doctoranzilor cu Scoli Doctorale din universitățile partenere, în noul context al Universităţilor 
Europene - realizat 
A3.3 Operaţionalizarea si continuarea amenajarii punctelor de informare şi documentare 
pentru cercetarea doctorală din campusurile UTCB - Amenajare punct de informare si 
documentare Campus Pache Protopopescu - realizat 
A3.4 Organizarea de activități de informare şi documentare privind activitatea de verificare 
antiplagiat – realizat 11.11.2021 
A3.5 Organizarea de activităţi de informare şi documentare continuă asupra activităţilor 
specifice de cercetare pentru potenţialii candidaţi la studii doctorale la IOSUD - UTCB pentru 
oferirea candidaţilor la studii universitare de doctorat şi de masterat. (O4) – realizat 
 

Rezultate/indicatori   

R1–A1.1. Modul gestionare competitii interne – realizat 
R2–A1.2. Modul gestionare editorială a articolelor – realizat 
R3-A2.1 1 seminar norme și reguli de concepere lucrări științifice: Redactarea unui articol de 
jurnal. Direcțiile principale ale procedurii de tip „peer review” pentru jurnalele din Q1 şi Q2 - 
realizat 
R4-A2.2 1 seminar (oct 2021) utilizarea resurselor de documentare destinat masteranzilor, 
doctoranzilor, tinerelor cadre didactice: Etica diseminării rezultatelor cercetării în jurnale 
ştiinţifice - realizat 
R5-A2. 1 atelier de consiliere - realizat  



 
 

R6-A2.4. Finanţarea publicării a 2 lucrari de tip open source în jurnale din Q1 şi Q2 – 3 lucrări 
finanţate 
R7-A2.5. Conferinţa Scolii Doctorale UTCB - realizat 
R8-A2.6 Cod procedural monitorizare activități de diseminare ştiinţifică la nivelul Şcolii 
Doctorale – realizat 
R9-A2.7 Cadru general program de cercetare avansată postdoctorală în domeniul Rezilienţei 
şi calităţii mediului construit - realizat 
R10-A3.1 Cadru general Centru de cercetare de Etică aplicată cercetării în ştiinţe inginereşti - 
realizat 
R11–A3.2 1 sesiune de informare şi documentare privind activitatea de verificare antiplagiat 
- realizat 
R12-A3.3. Sesiuni de comunicare online cu omologii responsabili de studii doctorale - realizat 
R13-A3.4 Amenajare punct de informare si documentare Campus Pache - realizat 
R14-A3.5. Acţiuni de informare: acţiuni de informare online pentru universităţile din ţară şi 
din străinătate - realizat 
 
 


