
FI�A CATEDREI 2004 
 

Denumire catedr�:     CATEDRA DE COMUNICATII 
 
Num�r telefon secretariat catedr�:  +40-264-401226 
 
Loca�ie secretariat (adresa, sala):  STRADA GEORGE BARITIU 26-28, SALA 364 
 
Nume, prenume �ef catedr�:  Prof.dr.ing. Virgil DOBROTA 
 
Num�r telefon �ef catedr�:    +40-264-401226, +40-264-401816, +40-264-401264 

 
Date privind colectivul catedrei 

Num�r 
profesori 

Num�r 
conferen�iari 

Num�r �efi 
de lucr�ri 

Num�r 
asisten�i 

Num�r 
preparatori 

Num�r 
doctoranzi cu 

frecven�� 

Num�r 
cercet�tori 

Num�r total 
colectiv 
catedr� 

a b c d e f g a+..+g 
8 3 5 5 4 21 - 46 

 
Date privind proiectele/granturile de cercetare �i alte activit��i de cercetare 

Valoare total� granturi 
na�ionale [*] 

Valoare total� proiecte 
de cercetare cu ter�ii [*] 

Valoare total� proiecte 
de cercetare 

interna�ionale [*] 

Valoare total� contracte de cercetare [*] 

i ii iii i+ii+iii 
63127 

 
3400 44130 

  
110657 

Num�r granturi 
na�ionale 

Num�r proiecte de 
cercetare cu ter�ii 

Num�r proiecte de 
cercetare interna�ionale 

Num�r total proiecte 

iv v vi iv+v+vi 
9 
 

1 8 18 

Valoare total� contracte 
de cercetare cu 

profesori în pozi�ia de 
director de proiect [*] 

Valoare total� contracte 
de cercetare cu 
conferen�iari 

 în pozi�ia de director 
de proiect [*] 

Valoare total� contracte 
de cercetare cu �efi de 
lucr�ri �i asisten�i în 
pozi�ia de director de 

proiect [*] 

Num�r 
conduc�tori 
de doctorat 

 

Num�r de 
doctoranzi 
(cu �i f�r� 
frecven��) 

Num�r teze 
finalizate 

Num�r 
brevete 

83967 25000 1690 6 62 2 
 

0 

Date privind produc�ia �tiin�ific� (aceea care este luat� în considerare în evaluarea la nivel CNCSIS) 
Num�r total articole 
publicate în reviste 

române�ti recunoscute 
CNCSIS 

Num�r total articole 
publicate în reviste 

cotate ISI 

Num�r total articole 
publicate în alte reviste 

�i la conferin�e 
na�ionale �i 

interna�ionale 

Num�r c�r�i publicate 
în edituri române�ti 

recunoscute CNCSIS 

Num�r c�r�i publicate 
în edituri recunoscute 

din str�in�tate 

11 0 76 
 

4 0 

Alte realiz�ri �tiin�ifice 
Num�r de premii la 

nivel na�ional 
(CNCSIS, Academia 

Român�) 

Num�r de premii la 
nivel interna�ional 

Num�r reprezent�ri în 
Academia Român�, 
Academia de �tiin�e 

Tehnice  

Reprezent�ri în 
organiza�ii profesionale 

na�ionale (se exclud 
acelea în care devii 

membru doar prin plata 
unei taxe) 

Reprezent�ri în 
organiza�ii profesionale 

interna�ionale (se 
exclud acelea în care 

devii membru doar prin 
plata unei taxe) 

0 0 0 0 22 
 

[*] se echivaleaz� toate proiectele în EURO la rata de 40.000 lei/1 EURO 
 
Data: 1 aprilie 2005     Semnatura �ef catedr�: ................................. 


