Proiecte/ granturi naționale de cercetare științifică fundamentală și aplicată sau echivalente
în implementare la Universitatea Spiru Haret în anul 2017
Nr
crt
.

1.

2.

Nr. contract/
Cod proiect

457/ 09.07.2013/
PN-II-CT-PICD-2
CAPACITATI,
Contract
subsidiar
910/07.09.2017

353/4000 din
06.11.2013

Titlu proiect

Continuarea
accesului
electronic
național la
literatura
științifică și noi
modalități de a
susține și
promova
sistemul de
cercetare din
România/
ANELIS PLUS
Modernizarea
centurii rutiere a
municipiului
București între
A1-DN7 și
DN2-A2, LOT1
Sector A1 (km
55 465) - DN7
(km 64+160)

Obiective generale

Rezultate
relevante pentru
educație și
cercetare
științifică

Valoare totală
proiect
(lei)

Valoare
cercetare
USH 2017
(lei)

Coordonato
r proiect

2017-2022

Studiu baze de date
internaționale, de prestigiu
recunoscut pentru domeniile
de activitate aferente
programelor de studii de
licență/ masterat implementate
la Universitatea Spiru Haret:
Thomson reuters Web of
Knowledge (Web of Science,
Journal Citation Reports,
Derwent Innovation Index);
Proquest Central; Ebsco HostAcademic Search Complete.

Artilcole/ lucrări
indexate ISI şi alte
BDI- publicate de
cadrele didactice
USH în anul 2017
9 Publicaţii
ştiinţifice/ reviste
editate de
facultăţile USH
indexate în BDI

155.650.000,00

464.255,32

Andronie
Maria

2014-2017

Efectuarea de către
Universitatea Spiru Haret a
următoarelor activități:
- realizarea cercetării de teren
- prelucrarea informațiilor
științifice
- redactarea rapoartelor de
specialitate în activitatea de
modernizare a centurii rutiere
a Municipiului București

123.491,25

3.399,22

Perioada de
implementar
e

Parteneri

S.C. Delta
ACM 93
SRL

Elaborare raport de
cercetare
Monitorizare
arheologică a
lucrărilor
Raport final de
supaveghere
arheologică

Negru
Mircea

3.

4.

UEFISCDI PT
648/02.09.2014

0142/
25.05.2016

Tehnologie de
biofortifiere
protectiva cu
seleniu a
culturilor de
crucifere pentru
producerea unor
alimente
functionale cu
un continut
sigur si constant
de compusi
chemopreventivi

Cercetari
arheologice
preventive
Lacul Morii

2014-2017

UEFISCDI

Analiza caracteristicilor de
alimente funcționale sigure ale
produselor vegetale rezultate
din culturile biofertifiate
protectiv cu seleniu prin teste
Reduction-Refinement pe
animale de laborator

26.05.201625.08.2017

S.C.
Markides
Development
&
Construction
SRL

Conducerea de către
Universitatea Spiru Haret a
cercetării arheologice
preventive, procesarea
materialului arheologic,
redactarea raportului de
cercetare arheologică

Realizarea analizei
caracteristicilor de
alimente
funcționale sigure
ale produselor
vegetale rezultate
din culturile
biofertifiate
protectiv cu seleniu
prin teste
ReductionRefinement pe
animale de
laborator
Publicare lucrări și
participare la
manifestări
științifice
Conducerea
cercetării
arheologice
Prelucrarea
informațiilor
științifice
Redactarea
raportului de
specialitate
Elaborare raport
final de cercetare
arheologică

1.261.401,00
(din care USH
198.000,00)

112.500,00

56.320,20

19.182,35

Turcu Danut

Negru
Mircea

5.

06/14.09.2016

Cercetari
arheologice
preventive
Manastirea
Varatec

14.09.201615.10.2017

Ioana
Roxana
Petrache

Executarea de către
Universitatea Spiru Haret a
supravegherii arheologice,
procesarea materialului
arheologic, redactarea
raportului de supraveghere
arheologică, elaborare raport
final de cecetare arheologică

Executarea de către
Universitatea Spiru
Haret a
supravegherii
arheologice,
procesarea
materialului
arheologic,
redactarea
raportului de
supraveghere
arheologică,
elaborare raport
final de cecetare
arheologică
Total lei

Total euro

3.300,00

157.150.692,25
lei
(din care USH
901.516,77 lei)
34.922.376,05
euro
din care USH
200.337.06 lei)

3.300,00

546.457,09
lei
121.434,91
euro

Negru
Mircea

