
FIŞA CATEDREI 2005 
 

Denumire catedră:     CATEDRA DE COMUNICATII 
 
Număr telefon secretariat catedră:  +40-264-401226 
 
Locaţie secretariat (adresa, sala):  STRADA GEORGE BARITIU 26-28, SALA 364 
 
Nume, prenume şef catedră:  Prof.dr.ing. Virgil DOBROTA 
 
Număr telefon şef catedră:    +40-264-401226, +40-264-401816, +40-264-401264 

 
Date privind colectivul catedrei 

Număr 
profesori 

Număr 
conferenţiari 

Număr şefi 
de lucrări 

Număr 
asistenţi 

Număr 
preparatori 

Număr 
doctoranzi cu 

frecvenţă 

Număr 
cercetători 

Număr total 
colectiv 
catedră 

a b c d e f g a+..+g 
8 3 5 10 2 24 - 52 

 
Date privind proiectele/granturile de cercetare şi alte activităţi de cercetare 

Valoare totală granturi 
naţionale [*] 

Valoare totală proiecte 
de cercetare cu terţii [*]

Valoare totală proiecte 
de cercetare 

internaţionale [*] 

Valoare totală contracte de cercetare [*] 

i ii Iii i+ii+iii 
100166 

 
18117 15700 147423 

Număr granturi 
naţionale 

Număr proiecte de 
cercetare cu terţii 

Număr proiecte de 
cercetare internaţionale

Număr total proiecte 

iv v Vi Iv+v+vi 
15 7 

 
10 32 

Valoare totală contracte 
de cercetare cu 

profesori în poziţia de 
director de proiect [*] 

Valoare totală contracte 
de cercetare cu 
conferenţiari 

 în poziţia de director 
de proiect [*] 

Valoare totală contracte 
de cercetare cu şefi de 
lucrări şi asistenţi în 
poziţia de director de 

proiect [*] 

Număr 
conducători 
de doctorat

 

Număr de 
doctoranzi 
(cu şi fără 
frecvenţă) 

Număr teze 
finalizate 

Număr 
brevete 

122217 20000 5206 6 64 4 
 

0 

Date privind producţia ştiinţifică (aceea care este luată în considerare în evaluarea la nivel CNCSIS) 
Număr total articole 
publicate în reviste 

româneşti recunoscute 
CNCSIS 

Număr total articole 
publicate în reviste 

cotate ISI 

Număr total articole 
publicate în alte reviste 

şi la conferinţe 
naţionale şi 

internaţionale 

Număr cărţi publicate 
în edituri româneşti 

recunoscute CNCSIS 

Număr cărţi publicate 
în edituri recunoscute 

din străinătate 

8 2 68 
 

5 0 

Alte realizări ştiinţifice 
Număr de premii la 

nivel naţional 
(CNCSIS, Academia 

Română) 

Număr de premii la 
nivel internaţional 

Număr reprezentări în 
Academia Română, 
Academia de Ştiinţe 

Tehnice  

Reprezentări în 
organizaţii profesionale 

naţionale (se exclud 
acelea în care devii 

membru doar prin plata 
unei taxe) 

Reprezentări în 
organizaţii profesionale 

internaţionale (se 
exclud acelea în care 

devii membru doar prin 
plata unei taxe) 

0 0 0 0 23 
 

[*] se echivalează toate proiectele în EUR la rata de 3.6 RON/1 EUR 
 
Data: 17 APRILIE 2006     Semnatura Şef catedră: ................................. 


