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Granturi cu contract

Titlul lucr rii i
contractul

Mod de finan are* Mod de
valorificare

Calitatea în
echip  (director

sau membru)

Perioada
de

realizare

Valoarea
- par ial

    - total

Stadiul
actual al

proiectelor

Beneficiar
sau partener
(subcontract

ant)
Sistemul modern
de indicatori,
modele i politici
de m surare i
sus inere a form rii
ini iale i continue
a resurselor umane
din perspectiva
calit ii educa iei i
a stimul rii
poten ialului
creativ ( FII
EDUCAT ).

Contract CNMP
din planul Na ional
de Crcetare
Dezvoltarea i
Inovare PNCDI2,
programul 4-
parteneriate în
domenii prioritare
cod 2614

Modalitatea de
valorificare
stabilit  de
Academia de
Studii
Economice i
UCDC

Membru al echipei
de cercetare.

2007-2010 70.000 RON.; realizat Academia de
Studii
Economice,
Bucure ti i
Universitatea
Cre tin
„Dimitrie
Cantemir”.,

 Analiza cantitativ
i calitativ  a

efectelor reformei
administra iei
publice asupra
procesului de
integrare în U. E.

Contract CNMP
din planul Na ional
de Crcetare
Dezvoltarea i
Inovare PNCDI2,
programul 4-
parteneriate în

Modalitatea de
valorificare
stabilit  de
Academia de
Studii
Economice i
UCDC

Membru al echipei
de cercetare.

2007-2010 150.000 RON realizat Academia de
Studii
Economice,
Bucure ti. i
Universitatea
Cre tin
„Dimitrie

*  de c tre institu ii din ar  : CDI; CEEX; Fonduri structurale; fonduri private din ar
 de c tre institu ii din str in tate: Program cadru UE, Programe gestionate de c tre institu iile din str in tate; alte programe din fonduri publice; finan ate

din fonduri private



din perspectiva
reducerii
decalajelor de
dezvoltare dintre
regiunile
economice (
ACCECAPI ).

domenii prioritare,
contract de
finan are nr. 91035
/ 2007, cod 2468

Cantemir”.

Metodologii,
indicatori i
instrumente privind

surarea
permanent  a
satisfac iei
clien ilor în
serviciile de
alimentare cu ap
i epurare -

canalizare (a Port).

Contract CNMP
din planul Na ional
de Crcetare
Dezvoltarea i
Inovare PNCDI2,
programul 4-
parteneriate în
domenii prioritare
contract de
finan are nr. 11071
/ 2007, cod 3280

Modalitatea de
valorificare
stabilit  de
SIVECO,
Bucure ti,
Universitatea
Cre tin
„Dimitrie
Cantemir” i
Asocia ia
Român  a Apei

Membru al echipei
de cercetare.

01.10.2007
–
30.09.2010

549.000 RON ; realizat SIVECO,
Bucure ti,
Universitatea
Cre tin
„Dimitrie
Cantemir” i
Asocia ia
Român  a
Apei .

Reorient ri în
tiin a m rfurilor

Contract
CNCSIS,din planul
Na ional de
Crcetare
Dezvoltarea i
Inovare PNCDI2,
programme de
cercetare, grant
CNCSIS  ,  cod
CNCSIS 720,

Modalitatea de
valorificare
stabilit  de
parteneri,
articole i
monografii.

Membru al echipei
de cercetare.

2005-2008 realizat Academia de
Studii
Economice,
Bucure ti

Îmbun irea
managementului
universitar

AMPOSDRU,
POS DRU,
OIPOSDRU,
UEFISCSU

Realizare
lucrare
beneficiar

Membru

2009-2011

finalizat UEFCDI

Crearea de Europe Aid, Biroul Membru 2007-2010 finalizat Proiectul



programe de
educa ie pentru
dezvoltare

Transfrontalier de
Cooperare al
Comisiei Europene

Euro-Chartier

Evaluarea reformei
procesului bugetar
la nivelul Uniunii
Europene

Program de
cercetare CCFM –
Victor Sl vescu,
Evaluarea St rii
Economiei
Na ionale

Realizare
lucrare
beneficiar

Membru

2010

Finalizat Academia
Romana

Efectele reformei
fiscale în Romînia,
în contextul
reformei fiscale din
Uniunea
European

Program de
cercetare CCFM –
Victor Sl vescu,
Evaluarea St rii
Economiei
Na ionale

Realizare
lucrare
beneficiar

Membru

2009-2010

Finalizat Academia
Romana

Studii
postdoctorale in
economie: program
de formare
continu  a
cercet torilor de
elit , SPODE

OI POSDRU, POS
DRU

Stagiu de
pregarire
postdoctorala si
realizare a
lucrarii de
disertatie

Membru

2011-2012

In curs de
derulare

Academia
Romana

Guvernan a
economic i
social  în Uniunea
European

Program de
cercetare CCFM –
Victor Sl vescu,
Evaluarea St rii
Economiei
Na ionale

Realizare
lucrare
beneficiar

Membru

2011

Finalizat Academia
Romana

Titlul proiectului:
„Practica mai buna
pentru viitori
manageri –
manageri mai buni

FSE, PODRU, Axa
prioritar : 2.
„Corelarea
înv rii pe tot
parcursul vie ii cu

Asistent
coordonare-
organizare

2011-2013

In curs de
derulare

Politehnica
Bucure ti



pentru viitor!”
Contract:
POSDRU/109/2.1/
G/81521

pia a muncii”
Domeniul major de
interven ie: 2.1.
„Tranzi ia de la
coal   la viaâa

activ ”


