
Universitatea Constantin Brâncoveanu este oficial parte a reţelei internaţionale 

COSTNET 

 

 
 
În perioada 2016 – 2020, Universitatea Constantin Brâncoveanu reprezintă România în 

cadrul reţelei internaţionale de cooperare pentru ştiinţă şi tehnologie COSTNET – CA15109 

”European Cooperation for Statistics of Network Data Science”, alături de peste 50 de 

universităţi din 27 de state din Europa.  

La nivel naţional, din COSTNET mai fac parte cercetători ai Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti, Universităţii Petru Maior din Târgu Mureş şi ai Universităţii Al. I. Cuza 

din Iaşi, reprezentarea în comitetul de management al acţiunii fiind realizată prin prof.univ.dr. 

Ovidiu Puiu şi conf. univ.dr. Cristina Şerbănică – de la Universitatea Constantin Brâncoveanu din 

Piteşti şi prof.univ.dr. Daniela Constantin şi lect.univ.dr. Bogdan Ileanu – de la Academia de Studii 

Economice din Bucureşti. 

Lansarea oficială a reţelei COSTNET a avut loc în data de 11 mai 2016, la sediul COST din 

Bruxelles. Cu acest prilej, au fost de comun agreate activităţile reţelei în perioada următoare, 

respectiv organizarea de conferinţe, ateliere de lucru, şcoli de vară/ iarnă şi misiuni ştiinţifice de 

scurtă durată, precum şi realizarea în parteneriat a unor publicaţii şi activităţi de diseminare. 

Reţeaua COSTNET este coordonată de prof. Ernst Wit – de la Universitatea din Groningen – 

Olanda şi de prof. Gesine Reinert – de la Universitatea din Oxford, Marea Britanie. Alături de 

România, în reţeaua COSTNET sunt reprezentate universităţi din Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, 

Danemarca, Estonia, Franţa, Macedonia, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Israel, Lituania, Italia, 

Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Turcia şi Marea 

Britanie.  

 

Ce sunt Acţiunile COST? 

COST este o organizaţie interguvernamentală care promovează Cadrul European de 

Cooperare în ªtiinţă şi Tehnologie şi facilitează coordonarea la nivel european a cercetărilor 

finanţate din surse naţionale.  COST a fost înfiinţat în anul 1971, la Conferinţa Ministerială de la 

Bruxelles, iar România a devenit membră în anul 1997. Acţiunile COST invită cercetători din 

întreaga Europă să creeze reţele de cercetare şi să utilizeze oportunităţile de schimb şi transfer de 

cunoştinţe.  

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa web: http://www.cost.eu/COST_Actions. 

 

Ce îşi propune Acţiunea COSTNET? 

Obiectivul COSTNET este să faciliteze interacţiunea şi colaborarea între diverse grupuri 

interesate de modelarea datelor de reţea şi să stabilească o comunitate largă şi interconectată de 

cercetători în acest domeniu. În plan ştiinţific, COSTNET îşi propune să evalueze critic 

oportunităţile de folosire încrucişată a modelelor de reţele statistice cu diverse aplicaţii, o atenţie 

deosebită fiind acodată Big Data. Pe de altă partă, acţiunea are scopul de a crea o comunitate de 

cercetători în diferite etape ale carierei ştiinţifice şi de a le facilita acestora contactul cu părţile 

interesate din întreaga Europă.  

 

 

 

  


