
Proiecte naţionale în perioada 2008-2011 
 
 

Proiecte naţionale contractate în 2008 
 
Nr. 
crt
. 

Tip de 
proiect 

Nr. 
contract / 
cod 

Titlul proiectului Director  proiect Buget 
total  
(RON) 

Observaţii 

1.  CNCSIS 105 Dezvoltarea unui sistem de e-learning şi e-creative design în 
domeniul sculelor aşchietoare 

Brîndaşu Paul Dan 35.000  

2.  CNCSIS 35 Repertoriul cărţii de patrimoniu din colecţii sibiene Covaci Liliana-Doina 
 

37.375  

3.  CNCSIS 114 Studii privind introducerea în cultură, cu ajutorul biotehnologiilor, a 
speciei Arnica Montana l., plantă medicinală din flora spontană, 
protejată în România 

Sand Camelia 15.200  

4.  CNCSIS 33 Cercetări privind interpolarea polinomială multidimensională, 
clasificatorii polinomiali şi aplicaţii 

Simian Dana 81.500  

5.  CNCSIS 8 Dezvoltarea unui model optim de integrare monetară a României 
prin crearea unui sistem de indicatori pentru monitorizarea 
convergenţei reale şi simularea costurilor şi beneficiilor adoptării 
euro 

Toma Ramona 34.900  

6.  CNCSIS 39 Microarhitectura superscalară avansată cu procesări paralele şi 
predictiv-speculative 

Vinţan Lucian 
Nicolae 

80.236  

7.  CNCSIS 51 Politici culturale şi integrare europeană: impactul programului 
„Capitale culturale europene” asupra dezvoltării şi a reconstrucţiei 
identitare 

Vasiliu Florica-Elena 22.040  

8.  Parteneriat
e 

72206 / 
2008 

Sisteme agabaritice de control al mişcării plane si spaţiale utilizabile 
in industria autovehiculelor – AGAMIS 

Bologa Octavian 553.678  

9.  Parteneriat
e 

12092 / 
2008 

Sistem inteligent de asistare a deciziei în planificarea şi proiectarea 
avansată a produselor şi proceselor – iDDesign 

Oprean Constantin 761.497  

10.  Parteneriat
e 

12090 / 
2008 

Abordări inovative pentru evaluarea calităţii în e-learning – e-
LearnQ 

Oprean Constantin 30.432  

11.  Parteneriat
e 

92124 / 
2008 

Elaborarea şi implementarea unei metodologii inovative de analiză 
şi evaluare a caracteristicilor şi performanţelor managementului 
antreprenorial din Romania” – PERFORMAN 

Oprean Constantin 57.056  

12.  Parteneriat
e 

92123 / 
2008 

Instrumente specifice managementului bazat pe cunoştinţe pentru 
IMM-urile din România  - IMCIMM 

Tănăsescu Cristina 55.149  

13.  Parteneriat
e 

12080 / 
2008 

Sisteme Elearning Adaptative utilizând Hărţi Conceptuale – SEArCH Kifor Claudiu 155.825  



14.  Parteneriat
e 

12133 / 
2008 

Sistem integrat pentru indexarea şi partajarea on-line a 
documentelor tehnice digitizate – SIPTEH 
 

Volovici Daniel 109.226  

15.  Parteneriat
e 

12099 / 
2008 

Tehnici pentru managementul conţinutului digital – TEMACOD Volovici Daniel 30.000  

16.  Parteneriat
e 

92102 / 
2008 

Cercetări privind realizarea unui sistem integrat de diseminare a 
rezultatelor cercetării ştiinţifice la nivel naţional pentru promovarea 
si susţinerea educaţiei privind respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuala 

Dumitrescu Luigi 18.630  

17.  Parteneriat
e 

42107 / 
2008 

Ateroscleroza şi osteoporoza de la observaţia clinică la studiul 
genetic. Evaluarea factorilor de risc comuni, a statusului vitaminei K 
şi a unor gene implicate în etiopatogeneza cele două boli aterost 

Cipăian Calin 50.592  

18.  Parteneriat
e 

42096 / 
2008 

Corelarea manifestărilor clinice, paraclinice şi morfopatologice cu 
modificările genomice în cancerul epitelial scuamos de esofag – 
CESE 

Sabău Dan 8.500  

19.  Parteneriat
e 

71018 / 
2007 

Sistem on-line de monitorizare a traficului rutier pentru asigurarea 
siguranţei şi fluenţei circulaţiei  în aglomeraţii urbane  şi 
îmbunătăţirea calităţii vieţii 

Oprean Constantin 121.733 Continuat in 
2008 

20.  Parteneriat
e 

91047 / 
2007 

Tehnici de evaluare comparativa a calificării universitare în Romania Oprean Constantin 69.082 Continuat in 
2008 

21.  Parteneriat
e 

91069 / 
2007 

Parteneriat pentru cercetare de excelenţă în dezvoltarea 
aptitudinilor antreprenoriale şi a capitalului uman competitiv în 
economia şi societatea bazată pe cunoaştere şi inovare 

Miricescu Dan 188.301 Continuat in 
2008 

22.  Parteneriat
e 

51019 / 
2007 

Producerea cartofului din soiuri pretabile la agricultura durabilă prin 
microtuberculi obţinuţi in vitro folosind metoda imersiei permanente 

Sand Camelia 156.174 Continuat in 
2008 

23.  Parteneriat
e 

1305 / 
2007 

Produse şi tehnologii ecologice pentru conservarea integrată a 
patrimoniului naţional arhitectural din zona Sibiu – capitala culturala 
europeană 2007 

Georgescu Cecilia  187.278 Continuat in 
2008 

24.  Parteneriat
e 

91063 / 
2007 

Diagnosticul social al performanţei şcolare prin scala socială a 
succesului şcolar şi proiectarea unor metode de intervenţie validate 
prin cercetare 

Bejenaru Anca 90.774 Continuat in 
2008 

25.  Parteneriat
e 

51036 / 
2007 

Identificarea prin metode biotehnologice de noi resurse genetice 
rezistente la secetă şi aciditate la plantele furajere perene de pajişti 
în scopul valorificării suprafeţelor afectate de aceste fenomene 

Sand Camelia 835.472 Continuat in 
2008 

26.  Parteneriat
e 

71011 / 
2007 

Tehnologie integrată de evaluare şi compensare a erorilor 
sistemelor de prelucrare 

Bologa Octavian 767.766 Continuat in 
2008 

27.  Parteneriat
e 

31022 / 
2007 

Remedierea şi utilizarea durabilă a solurilor poluate cu metale grele 
din zona Copşa Mică 

Barbu Horia-
Constantin  

440.425 Continuat in 
2008 

28.  Parteneriat
e 

91064 / 
2007 

Program de educaţie timpurie psihomotrică la copiii de 3-6/7 ani în 
scopul adaptării eficiente la mediul şcolar 

Sassu Ana-Raluca  1.022.508 Continuat in 
2008 



29.  POS CCE 
– Proiecte 

mari de 
investiţii 

 Centru de cercetare de laborator, clinica si paraclinica în domeniul 
medicinii respiratorii pediatrice 

Neamţu Mihai 
Leonida 

7.809.169  

30.  Capacităţi  Centru pentru modelarea si prevenirea eroziunii solului pajiştilor 
naturale – CEMPER 

Ciortea Gligor 931.103  

TOTAL                                                                                                                                                                                                                                       
14.756.621 

 
 
 
Proiecte naţionale contractate în 2009 
 

Nr. 
crt. 

Tip de 
proiect 

Nr. contract 
/ cod 

Titlul proiectului Director  proiect Buget total  
(RON) 

1.  CNCSIS 166 Cercetări privind realizarea unei instalaţii pentru măsurarea rezistenţei la 
mărunţire, a cerealelor şi a fracţiunilor intermediare, obţinute în procesul 
de măcinare 

Danciu Ioan 588.859 

2.  CNCSIS 273 Determinarea impactului societăţii bazate pe cunoaştere asupra 
competitivităţii firmei viitorului şi valorificarea acestuia prin construirea unui 
model comportamental coerent de management 

Herciu Mihaela 40.019 

3.  CNCSIS 471 Adaptarea curriculară – instrument fundamental în educaţia incluzivă Mara Daniel 345.449 

4.  CNCSIS 473 Cercetări privind producerea, caracterizarea şi modelarea structurală şi 
funcţională a polizaharidelor sintetizate de microorganisme extrem halofile 

Mironescu Monica 160.431 

5.  CNCSIS 524 Noi structuri 310 elicoidale peptidice cu potenţial antimicrobian relevante 
pentru domeniile farmaceutic şi textil 

Oancea Simona 73.526 

6.  CNCSIS 698 Analiza teoretică şi experimentală a comportării statice şi dinamice a 
grefelor în transplantul osteocondral autolog 

Oleksik Valentin 194.613 

7.  CNCSIS 750 Extinderea paradigmei analizei scurtcircuitelor monofazate în reţelele 
electrice de înaltă tensiune prin metode clasice şi euristice 

Vinţan Maria 317.605 

8.  Capacităţi  Food safety control prin dezvoltarea unui sistem integrat de modelare, 
simulare şi conducere avansată a bioproceselor fermentative din industria 
alimentară 

Şipoş Anca 1.399.438 

TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   
3.119.940 

 
 



 
 
Proiecte naţionale contractate în 2010 
 

Nr. 
crt. 

Tip de 
proiect 

Nr. contract 
/ cod 

Titlul proiectului Director  proiect Buget total  
(RON) 

1.  PN-II-RU 82 Reconstrucţia identitară a tinerilor de etnie română şi maghiară sub 
impactul manelizării. Consecinţe asupra implicării sociale, civice şi politice 

Luca Sabina-Adina 92.200 

2.  PN-II-RU 670 Sistem de clasificare automata a datelor nestructurate folosind 
metaclasificatoare bazate pe metode de tip Support Vector Machine si 
Naive Bayes 

Morariu Daniel 85.000 

3.  PN-II-RU 676 Modele metodologice şi ideologice europene şi nord-americane în teoria, 
critica şi istoriografia literară românească din perioada 1965-2010 

Terian-Dan Andrei 137.090 

TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   
314.290 

 
Proiecte naţionale contractate în 2011 
 

Nr. 
crt. 

Tip de 
proiect 

Nr. contract 
/ cod 

Titlul proiectului Director  proiect Buget total  
(RON) 

1.  PN-II-ID PN-II-ID-PCE-
2011-3-0934 

Documente germane de cancelarie în patrimoniul arhivistic transilvănean - 
colectare, editare, caracteristici semantice şi morfosintactice 

Dogaru Dana 1.493.756 

2.  PN-II-ID PN-II-ID-PCE-
2011-3-0474 

Cercetări privind compuşii antocianici din plante alimentare, relevante pentru 
stabilizarea lipidelor polinesaturate şi pentru obţinere de ecotextile 

Oancea Simona 1.400.000 

3.  PN-II-ID PN-II-ID-PCE-
2011-3-0744 

Monumente medievale din sudul Transilvaniei: trecut-prezent-viitor. Între 
arheologie, istorie şi reconstituiri 3D 

Ţiplic Ioan-Marian 1.356.926 

4.  PN-II-RU PN-II-RU-PD-
2011-3-0253 

Construcţia socială a riscului la copiii din sistemul de protecţie specială : implicaţii 
asupra practicii şi asupra politicilor sociale 

Bejenaru Anca 268.481 

5.  PN-II-RU PN-II-RU-PD-
2011-3-0132 

Cum se construieşte solidaritatea socială în Europa ? O analiză a practicilor şi 
valorilor sociale prin prisma identităţilor 

Rusu Horaţiu 299.965 

TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   
4.819.128 

 
 


