
 

 

 

CENTRALIZATORUL DATELOR  PRIVIND  CERCETAREA  ŞTIINŢIFICĂ 

 

 

Nr. 

crt. 

Teme de cercetare ştiinţifică  

în ultimii doi ani care preced evaluarea externă 

instituţională (datele suport ale centralizatorului se 

prezintă în formatul electronic de raportare anuală 

la CNCSIS) 

Modul de finanţare * 

Rezultate şi modalităţi de valorificare a cercetării 

Valoare realizată  Lucrări, publicaţii, 

granturi, alte 

produse ale cercetării 

** 
An univ. lei 

1 

Valorificarea patrimoniului cultural popular –

Biserici de lemn în Bihor (membri în echipa de 

proiect conf.univ.dr. Emil Chirilă, asist.univ.drd. 

Laurenţiu Droj, conf.univ.dr. Daniela Zăpodeanu, 

lector univ.dr. Diana Sabau-Popa, lector univ.drd. 

Mariana Farcaş)  

Contract  nr. RO PS05 2009 

finanţat în cadrul 

programului Interreg SEE 

 

2009/2010 45.920 lei Ron 

1 publicaţie 

3 lucrări, articole 

studii  

2 

Promovarea bisericilor de lemn din ţara Beiuşului şi 

specializarea resurselor umane implicate în 

domeniul conservării şi promovării patrimoniului 

cultural din cadrul comunităţilor locale (membri în 

echipa de proiect conf.univ.dr. Emil Chirilă, 

asist.univ.drd. Laurenţiu Droj, conf.univ.dr. Daniela 

Zăpodeanu, lector univ.dr. Diana Sabau-Popa, 

asist.univ.drd. Diana Balaciu) 

Proiect  PCS II 55, finanţat în 

cadrul Mecanismului 

Financiar al Spaţiului 

Economic European (SEE) - 

Runda II -2009 

2009/2010 54.673 lei RON Curs de ghizi turistici 

Universitatea din Oradea
Facultatea de Stiinte Economice
Domeniul: Finante - Contabilitate



 

 

 

3 

Cross border research programme-Performance 

indicators of the economic entities from Bihor-Hajdu 

Bihar Euroregion (Acronim PERINPRO- ROHU)  

(manager de proiect conf.univ.dr. Daniela 

Zăpodeanu, membri în echipa de proiect lector 

univ.dr. Diana Sabău-Popa, conf.univ.dr. Marcel 

Boloş, conf.univ.dr. Emil Chirilă, conf.univ.dr. 

Dorina Popa, lector univ.drd. Carmen Scorţe, 

asist.univ.drd. Laurenţiu Droj) 

Contractul HURO 

0901/204/2.2.3, finanţat prin 

Programul de cooperare 

transfrotalieră Ro-Hu 2007-

2013, axa prioritară Streghten 

social ad economic cohesion of 

the border area, acţiunea 

Cooperation between sectors 

involved in R&d 

2010/2011 45.402,16 euro 7 lucrări, articole, 

publicaţii 

4 

Cross-border cooperation for sustainable regional 

development through joint training of researchers in 

non-linear dynamics (Acronim LINDIN) 

 

(manager de proiect conf.univ.dr. Marcel Boloş, 

membri în echipa de proiect prof.univ.dr. Ioan Dan 

Morar, conf.univ.dr. Daniela Zăpodeanu, 

conf.univ.dr. Dorina Popa, conf.univ.dr. Emil 

Chirilă, asist.univ.drd. Diana Balaciu) 

Contractul 

HURO/0901/206/2.2.3, 

finanţat prin Programul de 

cooperare transfrotalieră Ro-

Hu 2007-2013, axa prioritară 

Streghten social ad economic 

cohesion of the border area, 

acţiunea Cooperation between 

sectors involved in R&d 

2010/2011 48.925,6 euro 2 lucrări, articole, 

publicaţii 

Rezultate – sintetic   

 
  *  Contract, grant, plan intern, colaborare etc. 

**  Se indică numărul pe tipuri şi se anexează lista acestora. 


