UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” DIN PITEŞTI
CONTRACTE DE CERCETARE ŞTIINłIFICĂ REALIZATE
DE UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”

1. Modernizarea managementului
tehnicilor de afaceri economice

Modul de finanŃare

Grant/PHARE 2005

Perioada
realizării

actualizată
(lei)

Teme de cercetare ştiinŃifică

valuta

Nr.
crt.

originală

Valoare
Managementul
proiectului

Rezultate şi modalităŃi de valorificare a cercetării

2008 -2009 53.850 euro 200.322 Manager proiect: Obiectivul acestui proiect este acela de a contribui la
creşterea competitivităŃii şi adaptabilităŃii forŃei de muncă
Prof. univ. dr.
Alexandru Puiu în vederea obŃinerii unei productivităŃi ridicate în condiŃiile
introducerii tehnicilor de afaceri moderne şi a soluŃiilor
organizaŃionale noi
Totodată, prin promovarea susŃinută a culturii
antreprenoriale se urmăreşte contracararea efectelor
negative ale ajustării structurale în România, generând
alternative economice cu rezultate sociale importante.
Grupul Ńintă a fost format din personalul ce îşi desfăşoară
activitatea în compartimentele economice (manageri şi
personalul operativ) din cadrul IMM-urilor brăilene (50 de
persoane).
ActivităŃi principale (valorificarea proiectului):
• Pregătirea cursurilor de instruire la disciplinele
-Managementul tehnicilor de afaceri
-Afaceri în economia locală
-Dreptul contractelor economice
-Derularea afacerilor
-CorespondenŃă de afaceri în limba engleză
- Merchandising – Tehnică de vânzări
-Introducere, validare şi prelucrare date
• Transferul de know-how sau instruirea propriu-zisă.
• Redactarea şi tipărirea unui dicŃionar de afaceri sub
coordonarea prof. univ. dr. Alexandru Puiu
• Organizarea
simpozionului
„ExigenŃe
ale
managementului performant în afaceri”
• Mediatizarea proiectului

Modul de finanŃare

Perioada
realizării

2. Tânărul şomer de azi – viitorul
specialist-manager de mâine

Grant/PHARE 2005

2008 2009

3. Strategia post-aderare a
municipiului Piteşti pentru

Grant/Primăria
Municipiului Piteşti

2007 2008

actualizată
(lei)

Teme de cercetare ştiinŃifică

valuta

Nr.
crt.

originală

Valoare
Managementul
proiectului

Rezultate şi modalităŃi de valorificare a cercetării

• Finalizarea şi evaluarea proiectului
• A fost publicat articolul „Managementul ştiinŃific –
factor principal al performanŃei în toate domeniile de
activitate”, în Revista „Strategii manageriale”, nr. 1/2009
Prin creşterea nivelului de educaŃie şi calificare a forŃei
de muncă proiectul a constituit un factor important de
creştere economică şi competitivitate.
Scopul proiectului este facilitarea accesului
42.606 euro 158.494 Manager proiect:
tinerilor
şomeri din judeŃul Argeş la ocuparea unui loc
Conf. univ. dr.
de
muncă
prin formare profesională şi informare.
Silvia Dugan
Grupul Ńintă a cuprins 50 de tineri şomeri, cu vârsta
cuprinsă între 15 şi 24 de ani care au beneficiat de
certificate de calificare – iniŃiere în domeniile
„Administrator pensiune turistică”, „Operator introducere,
validare, prelucrare date” şi de diplomă iniŃiere „Instruire
antreprenorială”.
Proiectul s-a derulat în perioada ianuarie 2008 – ianuarie
2009 în cadrul UniversităŃii „Constantin Brâncoveanu” din
Piteşti şi a venit în sprijinul necesităŃi formulării unei
strategii de angajare/formare a forŃei de muncă cu
experienŃă mai mică de cinci ani, prin facilitarea accesului
tinerilor şomeri din judeŃul Argeş la ocuparea unui loc de
muncă prin formare profesională şi informare.
Din grupul de 52 de tineri şomeri, cu vârsta cuprinsă
între 15 şi 24 de ani, aflaŃi în căutarea unui loc de muncă
din judeŃul Argeş şi localităŃile limitrofe – mediul rural,
un număr de 37 au beneficiat direct de rezultatele
acestui proiect.
Proiectul a valorificat ”oportunităŃile” zonei, prin
cursurile de calificare/formare profesională de „Operator
introducere, validare, prelucrare date” şi „Administrator
pensiune turistică” cât şi prin instuirea antreprenorială. De
asemenea tinerii au participat şi la un atelier job club.
36.007 euro 133.946 Manager proiect: Proiectul a avut ca obiective identificarea posibilităŃilor de
Prof. univ. dr.
dezvoltare a municipiului Piteşti pe termen scurt pornind

Modul de finanŃare

Perioada
realizării

perioada 2007-2013

4. Identificarea factorilor de
Grant/Ministerul EducaŃie,
creştere a competitivităŃii IMM Cercetării şi Tineretului
- urilor şi a oportunităŃilor
sectoriale. Metode şi tehnici
pentru un antreprenoriat
european

2007 2008

actualizată
(lei)

Teme de cercetare ştiinŃifică

valuta

Nr.
crt.

originală

Valoare
Managementul
proiectului

Rezultate şi modalităŃi de valorificare a cercetării

Alexandru Puiu de la situaŃia actuală şi oportunităŃile apărute după aderare
la Uniunea Europeană. În Strategie s-a Ńinut cont de
punctele forte şi de limitările geografice, ecologice şi
financiare specifice municipiului Piteşti. Rezultatele
proiectului au fost dezbătute în simpozionul internaŃional
„Strategii ale comunităŃilor locale. Studiu de caz:
Municipiul Piteşti”. Publicarea rezultatelor cercetării s-a
făcut în revista „Strategii manageriale”, nr. 1/2008, atât în
limba română, cât şi în limba engleză (23 de articole
ştiinŃifice).
119.000 lei 119.000 Conf. univ. dr. Obiectivele proiectului au fost: analiză multicriterială privind
Iuliana Ciochină posibilitatea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, în
special al celor din judeŃul Vîlcea. În cadrul proiectului au
fost analizate un număr de peste 30 de firme cu privire la
realizările actuale şi la posibilităŃilor lor de dezvoltare. A fost
organizată masa rotundă „CerinŃe de creştere a
competitivităŃii întreprinderilor pe piaŃa internă şi pe pieŃele
internaŃionale”. A fost elaborată şi publicată lucrarea „Ghidul
întreprinzătorului pentru o afacere competitivă”. Au fost
prezentate la diferite manifestări ştiinŃifice şi s-au publicat 23
de articole ştiinŃifice, printre care:
- Gust Marius, Pănoiu Laura, Dobre Andreea –
Entrepreneureship and performance, Sesiunea
InternaŃională de Comunicări ŞtiinŃifice „Integrarea
Europeană – noi provocări pentru economia României”,
ed. a IV-a, Oradea 2008;
- Gust Marius, Competitivitatea şi realităŃile româneşti
la începuturile secolului XXI, cuantificări, trenduri şi
analize economice şi financiare, comunicare, masa
rotundă cu tema „CerinŃe de creştere a competitivităŃii
întreprinderilor pe piaŃa internă şi pe pieŃele
internaŃionale", 2008;
- Iordache Carmen, Creşterea competitivităŃii IMMurilor din turismul românesc, comunicare, aceeaşi
manifestare ca mai sus;

Modul de finanŃare

Perioada
realizării

actualizată
(lei)

Teme de cercetare ştiinŃifică

valuta

Nr.
crt.

originală

Valoare
Managementul
proiectului

Rezultate şi modalităŃi de valorificare a cercetării

- Iuliana Ciochină, Daniel Sorin Manole, Răzvan
Decuseară, The competitive advantages of small and
medium enterprises, Sesiunea InternaŃională de
Comunicări ŞtiinŃifice „Integrarea Europeană - noi
provocări pentru economia României”, ed. a IV-a,
Oradea, 2008.
5. Personal eficient pentru un
management şi o calitate
ridicată a serviciilor turistice

Grant/PHARE 2005

2007 2008

38.340 euro 142.625 Manager proiect: • Dezvoltarea unui model inovativ de instruire a fortei de
Conf. univ. dr. munca: 30 de persoane - curs de Managemet in turism
RăduŃ Carmen (cursuri de: management, economia turismului, marketing
turistic, sisteme informatice în turism, comunicare în limba
străină); 112 lucratori din sectorul turistic (cursuri de
comunicare şi lucrul în echipă);
• Elaborarea Suport de curs pentru:
- Management
- Economia turismului
- Marketing turistic
- Sisteme informatice în turism
- Comunicare în limba striana
- Comunicare şi lucrul în echipă
• Conceperea şi elaborarea chestionarelor pentru
evaluare psihoaptitudinală (112 lucrători evaluati
psihoaptitudinal)

6. Studierea comportamentului de
gestionare a deşeurilor în
rândul cetăŃenilor din judeŃul
Argeş, ca o componentă a
Proiectului ISPA
Managementul integrat al
deşeurilor solide în judeŃul
Argeş

Modul de finanŃare

Grant /ISPA

Perioada
realizării

actualizată
(lei)

Teme de cercetare ştiinŃifică

valuta

Nr.
crt.

originală

Valoare
Managementul
proiectului

Rezultate şi modalităŃi de valorificare a cercetării

2010-2011 5.000 euro 20.000 Manager de
Proiectul a vizat realizarea unui sondaj de opinie la
proiect:
nivelul municipiului Piteşti şi a încă 15 localităŃi
Lect. univ.dr.
urbane şi rurale din judeŃului Argeş, cu scopul de a
Gangone
evalua gradul de conştientizare şi informare a
Andreea
cetăŃenilor cu privire la importanŃa gestionării
Consultant
selective a deşeurilor.
ştiinŃific:
Au fost angrenaŃi în proiect, 10 cadre didactice şi
Prof. univ. dr.
Puiu Alexandru personal de cercetare, precum şi 30 de studenŃi care
Expert cercetare: au care au aplicat, prelucrat şi interpretat un
Conf. univ. dr. chestionar pe un eşantion de peste 1000 de subiecŃi
Asandei Mihaela din judeŃul Argeş.
Responsabil
InformaŃiile oferite de raportul de cercetare în urma
culegere şi
sondajului ajută la optimizarea deciziilor privind
prelucrare date: proiectul ISPA al cărui beneficiar este Consiliul
Marinescu
JudeŃean Argeş.
Georgeta
7. Interculturalitate: identitate şi
Grant / Universitatea
2007-2010 20.000 lei 20.000 Manager proiect: Au fost elaborate produse multimedia (interviuri, emisiuni
„Constantin Brâncoveanu”
Conf. univ. dr. radio şi TV) grupate sub titlul „Jurnal canadian”.
diferenŃe culturale
Gabriela Rusu – Participare la 3 conferinŃe internaŃionale
şi Forumul de Integrare
Multiculturală Quebec
Realizare lucrare „Jurnalismul de exil” publicată în
volumul „Jurnalismul de exil şi diaspora”, coordonat de
Canada
Ilie Rad, Ed. Tritonic, 2009
8. Studiu intercultural comparativ Coordonator al proiectului noiembrie
Lect.univ.dr.
În urma proiectului a fost prezentată la Annual Meeting
–Universitatea Constantin 2008 –
Cristina
and Conference of SPACE in Kavala, Grecia lucrarea
privind percepŃia studenŃilor
Brâncoveanu din Piteşti, octombrie
Serbanica
ştiinŃifică „SPACE Student’s right on time! Intercultural
asupra managementului
Parteneri: Institutul
2010
Asist.univ.
Comparative Study on Time Management Perceptions”
timpului
Politehnic din Porto Tudorel Popescu
Portugalia, Colegiul de
Studii de Drept si Afaceri
din Vilnius - Lituania şi
Universitatea din Innsbruck
– Austria
Modul de finanŃare:
fonduri proprii
Fonduri proprii
2008-2011 10.000 lei 10.000 Coordonator: prof. Proiectul se derulează în parteneriat cu inspectoratul
9. Împreună salvăm natura –

Modul de finanŃare

Perioada
realizării

Managementul
proiectului

univ. dr. Ion
Scurtu

proiect de educaŃie ecologică

10. Cercetare de marketing privind Contract cu S.C. UNISEM
S.A. Bucureşti
extinderea comercializării
seminŃelor de legume în zona de
Sud – Est a României

11. Cercetare de marketing privind
posibilitatea introducerii în
producŃie a unor soiuri noi de
legume create de S.C. D.L.
Buzău

actualizată
(lei)

Teme de cercetare ştiinŃifică

valuta

Nr.
crt.

originală

Valoare

Contract cu S.C. D.L.
Buzău

2007 –
2008

6.000 lei

2009

6.000 lei

Rezultate şi modalităŃi de valorificare a cercetării

Şcolar Brăila. AgenŃia de ProtecŃia Mediului Brăila şi
Parcul natural „Balta Mică a Brăilei”.
- au fost realizate trei sesiuni anuale de comunicări
ştiinŃifice cu două secŃiuni (specialişti şi cadre didactice;
elevi şi studenŃi);
- au fost organizate vizite documentare în Parcul natural;
- au fost organizate activităŃi de colectare de către studenŃi
a deşeurilor din Parcul natural „Balta Mică a Brăilei”.
6.000 Conf. dr. Elena - s-a organizat o întâlnire la DirecŃia pentru Agricultură şi
Enache
Dezvoltare Rurală Brăila în care au fost prezentate soiurile
Prof. dr. Ion
noi de legume;
Scurtu
- s-au identificat locaŃii şi spaŃii pentru comercializarea
seminŃelor;
Conf. dr.
Camelia Vechiu La ConferinŃa InternaŃională de la OPATJA (CroaŃia),
Asist. drd.
februarie 2010 a fost susŃinută lucrarea „New varieties and
Nicoleta Cârjilă hybrids of vegetable obtained în România” (autor: prof.
univ. dr. Ion Scurtu)
6.000 Conf. dr. Elena S-au organizat 2 întâlniri la DGADR Brăila, s-au distribuit
Enache
pliante cu descrierea noilor soiuri şi chestionare privind
Prof. dr. Ion
suprafeŃele cultivate şi soiurile cunoscute. Chestionarele au
Scurtu
fost valorificate punându-se în evidenŃă posibilitatea
Conf. dr.
extinderii în cultură a unor soiuri noi.
Camelia Vechiu
Asist. drd.
Nicoleta Cârjilă

CONTRACTE DE CERCETARE ŞTIINłIFICĂ REALIZATE ÎN PARTENERIAT
DE UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”
Nr.
Teme de cercetare ştiinŃifică
crt.
12. Model de armonizare a
practicilor în domeniul
managementului financiar
al proiectelor finanŃate prin
FSE

Modul de finanŃare
Grant finanŃat di POS DRU

Valoare
Managementul
Perioada
actualizată
realizării originală valuta
proiectului
(lei)
2010-2011 1.771.417 lei
1.771.417 Expert responsabil
regional:
Prof.univ.dr. Ion
Mihailescu

Rezultate şi modalităŃi de valorificare a
cercetării

Rezultate şi modalităŃi de valorificare a
cercetării: Sprijinirea membrilor pactelor
teritoriale locale pentru ocuparea forŃei de
muncă şi incluziune socială, a ONG-urilor
şi
asociaŃiilor
profesionale
pentru
furnizarea
de
servicii
de
calitate
pentru
Expert responsabil
implementarea cu succes a proiectelor
regional:
finanŃate prin FSE prin constituirea unei
Prof.univ.dr.Ovidiu comunităŃi de practici în domeniul
Puiu
managementului financiar.
Principalele realizări, până în prezent:
- înscrierea experŃilor în comunitatea de
practici în domeniul managementului
financiar pe site-ul dedicat comunităŃii;
- schimb permanent de bune practici
privind managementul financiar între
toŃi membrii grupului Ńintă aferent
Regiunii Sud-Mutenia prin intermediul
forumului on-line;
- derularea seminariilor de informare în
Piteşti, Târgovişte şi Rm Vâlcea
destinate
auditorilor
financiari,
experŃilor contabili, responsabililor
financiari din cadrul proiectelor
finanŃate prin FSE;
- organizarea de cursuri destinate
practicii proiectelor finanŃate prin FSE
în Piteşti, Târgovişte şi Rm Vâlcea
destinate
auditorilor
financiari,
experŃilor contabili, responsabililor
financiari din cadrul proiectelor
finanŃate prin FSE;

Nr.
Teme de cercetare ştiinŃifică
crt.

Modul de finanŃare

Valoare
Perioada
actualizată
realizării originală valuta
(lei)

Managementul
proiectului

Rezultate şi modalităŃi de valorificare a
cercetării
-

13. Dezvoltarea cercetării
academice interdisciplinare
în vederea creşterii
competitivităŃii
universităŃilor din România
pe plan internaŃional

Grant/Ministerul EducaŃie,
Cercetării şi Tineretului,

2008 - 2010 180.000

lei

180.000

înscrierea cursanŃilor în pactele
teritoriale;
- promovarea proiectului prin informare
verbala, afişarea pe site-ul UniversităŃii
Constantin Brâncoveanu şi publicarea
unui articol în Dialog StudenŃesc
Brâncovenesc
Manager de proiect: Proiectul are ca obiective principale:
Lect. univ.dr. Ene
• Analiza diagnostic a stadiului actual al
Sebastian
cercetării academice interdisciplinare în
Membru:
instituŃiile partenere;
Lect. univ. dr.
• Analiza comparativă a organizării
Gănescu Cristina
sistemelor de cercetare academică în
universităŃile partenere şi universităŃi
europene partenere;
• Identificarea modalităŃilor prin care
cercetarea academică ar trebui să
răspundă dinamismului cerinŃelor unui
mediu de afaceri;
• ÎmbunătăŃirea
legăturilor
dintre
departamentele de cercetare – dezvoltare
academică şi mediul de afaceri prin
crearea unei reŃele interdisciplinare de
cercetare, dezvoltare, inovare.
Principalele activităŃi desfăşurate în scopul
atingerii obiectivelor fixate au fost:
• Organizarea a două focus grupuri cu
reprezentanŃii
mediului
academic
aparŃinând facultăŃilor economice din
Piteşti, Rm. Vâlcea şi a unui focus grup
cu reprezentanŃii mediului de afaceri;
• Cercetarea directă pe bază de chestionar
autoadministrat în rândul firmelor din
România privind oportunităŃile de
dezvoltare de parteneriate

Nr.
Teme de cercetare ştiinŃifică
crt.

Modul de finanŃare

Valoare
Perioada
actualizată
realizării originală valuta
(lei)

Managementul
proiectului

Rezultate şi modalităŃi de valorificare a
cercetării
• Participarea la manifestări tehnicoştiinŃifice
din domenii
specifice
proiectului.
• Diseminarea informaŃiilor obŃinute prin
publicarea a numeroase studii şi articole
ştiinŃifice, printre care:
- The university rol in adapting the
students professional education to
thenowadays and future economical
environment requirements – Analele
UniversităŃii din Oradea, 2008;
- Aspects concernant le management de la
qualite dans leseignement superieur,
autori lect.dr. Sebastian Ene, lect.dr.
Cristina
Gănescu
–
Analele
UniversităŃii din Oradea, 2008;
- Entrepreneureship and performance autori lect.dr. Pănoiu Laura şi alŃii –
Analele UniversităŃii din Oradea, 2008;
- Improvement of research – consulting –
production relation one of the way to
increase competitiveness of romanian
agriculture, autori prof.dr. Scurtu Ion şi
alŃii, Analele UniversităŃii din Oradea,
2008;
- The role of universities in specialized
consulting
practices,
autori
prof.univ.dr. Scurtu Ion, lect.dr. Cristina
Gănescu Analele UniversităŃii din
Oradea, 2009.

Nr.
Teme de cercetare ştiinŃifică
crt.
14. Platforma multimedia
interactiva pentru
dezvoltarea competenŃelor
de comunicare
interculturală (ICC)

Modul de finanŃare
Grant / INTERACT
Universitatea Constantin
Brâncoveanu,
Camera de ComerŃ şi Industrie
din Lituania, Riga, Camera de
ComerŃ şi Industrie a
României, Bucureşti, Camera
de ComerŃ şi Industrie South
Ostrobothnia, din Finlanda,
Seinajoki, Crystal Presentation
Ltd., din Birmingham, Anglia
şi SPACE (European Network
for Business Studies and
Languages), Belgia
Contract / Apă Canal 2000 SA
Piteşti,
Consiliul Local Piteşti,
Consiliul JudeŃean Argeş.

15. Proiect pentru stabilirea
conceptului de PACHET
EMISIUNI TV, în vederea
diseminării obiectivelor,
rezultatelor şi perspectivelor
proiectului Reabilitarea
staŃiei de epurare a reŃelei
de canalizare şi a sistemului
de alimentare cu apă –
Piteşti, Argeş
16. Valoarea umană – esenŃa
grant / MECTS, Beneficiar
Colegiul
Economic Râmnicu
vieŃii
Vâlcea, Parteneri Inspectoratul
Şcolar JudeŃean Vâlcea şi
Universitatea Constantin
Brâncoveanu

Valoare
Rezultate şi modalităŃi de valorificare a
Managementul
Perioada
cercetării
actualizată
proiectului
realizării originală valuta
(lei)
200.000 Asist. univ. Popescu - reprezentantul UniversităŃii Constantin
2009-2010 50.000 euro
Tudorel
Brâncoveanu în proiect a participat la
diseminarea proiectului, la workshop-ul
organizat de SPACE la Annual General
Meeting în Tallin Estonia în aprilie 2009 şi
la diseminarea de la Camera de ComerŃ şi
Industrie a României, în noiembrie 2009;
- în luna aprilie 2011 se va organiza în
Belgia un work-shop pe tema proiectului la
care reprezentantul universităŃii va
prezenta lucrarea „A European project, an
intercultural experience”

2010

10.000

lei

10.000

Prof.univ.dr. Radu S-a realizat un concept de programe TV
Pârvu, decan
pentru popularizarea obiectivelor şi
Conf.univ.dr. Tudor rezultatelor proiectului ISPA
Pendiuc
Lect.univ.dr. Cristina
Şerbănică
Asist.univ.dr.
Cristina Munteanu

2010

10.000

lei

10.000

Prof. univ. dr.
- organizarea unui concurs de eseuri şi
Ciochină Iuliana,
lucrări ştiinŃifice pe teme sociale,
Lect. univ. dr. Cebuc economice şi de protecŃia drepturilor
Iuliana
omului la care participă elevi, studenŃi şi
masteranzi;
- publicarea celor mai bune lucrări într-un
număr special al revistei Colegiului
economic Rm. Vîlcea;
- editarea unei culegeri de lucrări în care
vor fi publicate rezultatele cercetării.

Nr.
Teme de cercetare ştiinŃifică
crt.
17. Din şcoală în viaŃă prin
firma de exerciŃiu

Valoare
Managementul
Perioada
Modul de finanŃare
actualizată
proiectului
realizării originală valuta
(lei)
0
0
0
Prof. univ. dr.
Contract/ Colegiul Economic 2007 - 2008
NaŃional „Maria Teiuleanu” din
Alexandru Puiu
Piteşti

Proiect ID 50820/ID 57677
18. Cunoaşterea gradului de
inserŃie profesională a
absolvenŃilor IPT – o nouă
abordare a ofertei
educaŃionale

septembrie 6.328.158 lei
2010septembrie
2013

Rezultate şi modalităŃi de valorificare a
cercetării

Universitatea, prin cadrele didactice, a
participat la analiza rezultatelor firmei de
exerciŃiu a elevilor şi a oferit consultanŃă,
manuale şi studii de caz pentru dezvoltarea
firmei de exerciŃiu. Elevii, reprezentând
firma de exerciŃiu, au participat cu
comunicări ştiinŃifice la sesiunile cercetării
ştiinŃifice studenŃeşti din anii 2008-2010
96.000 Coordonator din partea Rezultate Monitorizarea unui număr de
valoarea UniversităŃii:
2260 absolvenŃilor IPT nivel 3 de calificare
Conf.
univ.
dr.
Iuliana
Obiectiv general: Creşterea ratei de
aferentă
universităŃii Ciochină
continuare a studiilor si a şanselor de ocupare
a unui loc de munca în calificarea dobândită,
prin corelarea ofertei educaŃionale din IPT cu
aspiraŃiile individului şi cu cerinŃele de pe
piaŃa muncii.
Obiective specifice:
- creşterea gradului de cunoaştere a
situaŃiei absolvenŃilor de liceu tehnologic;
- ruta directă si ruta progresivă, prin
realizarea anchetelor de teren;
- creşterea ratei de continuare a studiilor,
a gradului de adecvare a calificării
deŃinute de absolvenŃii de IPT la
ocupaŃia practicată la locul de muncă şi
a nivelului de satisfacŃie faŃă de
ocupaŃia practicată;
- creşterea interesului factorilor implicaŃi
în fundamentarea cifrei de şcolarizare
din IPT, prin diseminarea rezultatelor
proiectului;
- corelarea sistemului de educaŃie şi
formare profesională cu dinamica pieŃei
muncii.

Nr.
Teme de cercetare ştiinŃifică
crt.

Modul de finanŃare

19. Calificări şi standardizare Grant finanŃat POS-DRU
europeană în asistenŃă
socială” – proiect coordonat
de Universitatea George
Bacovia din Bacău

20. Implică-te! –proiect de
educaŃie ecologică

Grant

21. Parteneri pentru mediu

Grant

Valoare
Rezultate şi modalităŃi de valorificare a
Managementul
Perioada
cercetării
actualizată
proiectului
realizării originală valuta
(lei)
2009-2011 1.066.999 lei
1.066.999 Coordonator din partea - organizarea unui simpozion pe tema
UniversităŃii: conf.
„Rolului asistentului social în societate.
univ. dr. Rais Dorian Studii de teren privind necesităŃile şi
tipurile de asistenŃă socială în comunităŃile
brăilene
- organizarea unei grupe de studii
aprofundate, redactarea şi prezentarea
cursurilor specifice, întocmirea de lucrări
de disertaŃie ale cursanŃilor.
Proiectul se va finaliza prin propuneri de
standardizare a asistenŃei sociale în
conformitate cu normele europene.
2009-2010 15.000 euro
60.000 Coordonator
Organizarea colectării de deşeuri de hârtie
program:
şi predarea acestora către AgenŃia
Conf. univ.dr.
Regională de Mediu, care are parteneriat
Antonescu Eugenia cu societăŃi de specialitate.
Participare la seminarul regional cu tema:
„Evaluarea impactului asupra mediului
datorat creşterii emisiilor de bioxid de
carbon” şi susŃinerea de comunicării
ştiinŃifice (de ex., „StudenŃii brâncoveni şi
educaŃia ecologică”, „Poiana cu narcise
Negraşi
- reper ecoturistic pe harta
judeŃului Argeş”).
2009-2011 20.000 euro
75.000 Coordonator
Participarea la conferinŃe locale şi
program:
naŃionale, mese rotunde.
Conf. univ.dr.
- studenŃii organizaŃi în AsociaŃia
Antonescu Eugenia Ecologică a UniversităŃii „Constantin
Brâncoveanu” din Piteşti au participat pe
25 septembrie 2010 la campania naŃională
„Să păstrăm o Românie curată!”
- 14 octombrie 2010, de Ziua mondială a
alimentaŃiei, Universitatea „Constantin
Brâncoveanu” din Piteşti a participat la
masa rotundă cu tema „Sănătatea şi
alimentele” (comunicarea: „Obiceiuri
alimentare dăunătoare”).

CONTRACTE DE CERCETARE ŞTIINłIFICĂ REALIZATE DE CADRE DIDACTICE
DIN UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”
Nr.
crt.

Teme de cercetare
ştiinŃifică

22. Adaptarea activă a
educaŃiei universitare la
cerinŃele pieŃei muncii

Valoare
Perioada
Managementul
Modul de finanŃare
actualizată
realizării originală valuta
proiectului
(lei)
proiectul Phare
2009
25.000
euro
100.000 Manager de
2006/018- 147.05.01
proiect:
ARACIS
Prof.univ.dr. M.
Korka, A.S.E
Bucureşti
Prof. univ. dr.
Radu Pârvu –
evaluator extern
Conf. univ. dr.
Nicolae Grădinaru
– evaluator intern
Lect. univ. dr.
Cristina Şerbănică
– evaluator intern

Rezultate şi modalităŃi de valorificare a cercetării
Obiectivul general al contractului a fost reprezentat de
elaborarea, fundamentarea empirică şi pilotarea asistată
a implementării unui model de adaptare a ofertei
educaŃionale universitare la cerinŃele pieŃei muncii din
punct de vedere al competenŃelor şi calificărilor
necesare de societatea contemporană.
ResponsabilităŃi:
-evaluarea internă, respectiv externă a programelor de
studii universitare de licenŃă specifice domeniului
ştiinŃele comunicării
-elaborare de standarde de calitate şi programe-cadru
pentru domeniul ştiinŃele comunicării, pe baza
rezultatelor studiului comprehensiv cu privire la
cerinŃele pieŃei muncii
-acordarea de consultanŃă în implementarea
programelor-cadru şi elaborarea analizei SWOT cu
privire la viabilitatea aplicării noului program-cadru la
nivel de facultate/departament
-elaborarea de studii de sinteză pe baza rapoartelor
analitice din evaluările in situ
Obiective realizate: evaluarea internă a Programului de
studiu „Comunicare şi relaŃii publice” (pentru
evaluatorii interni), participare la evaluarea externă a
unor programe de studiu similare la Universitatea din
Bucureşti, Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi,
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj, Şcoala NaŃională de
Studii Politice şi Administrative din Bucureşti,
participare la elaborarea de standarde de calitate şi de

Nr.
crt.

Teme de cercetare
ştiinŃifică

Valoare
Perioada
Modul de finanŃare
realizării originală valuta actualizată
(lei)

23. Istoria presei din România
Grant / Proiect
derulat de AsociaŃia
în date
Română de Istorie a
Presei

20072010

5.000

lei

5.000

24. Traducerea lucrării lui Contract / Editura
Humanitas
Arthur
Schopenhauer
Lumea
ca
voinŃă
şi
reprezentare

20092010

5.000

lei

5.000

Managementul
proiectului

Rezultate şi modalităŃi de valorificare a cercetării

programe-cadru pentru domeniul ŞtiinŃele comunicării
(evaluatorul extern), organizarea unei întâlniri cu cadre
didactice pentru diseminarea rezultatelor proiectului la
Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti.
Conf.univ.dr.
- organizarea Congresului internaŃional de Istorie a
Gabriela Rusu
presei desfăşurat în cadrul UniversităŃii „Constantin
Conf.univ.dr.
Brâncoveanu” din Piteşti, mai 2010;
Zamfir Bălan
- realizarea şi tipărirea volumului conferinŃei la Editura
IndependenŃa Economică, la care cadrele didactice din
Universitatea noastră au contribuit cu patru articole şi
coordonarea generală a volumului.
Prof.univ.dr. Radu Lucrarea în 2 volume constituie de fapt sistemul
filozofic al lui autorului şi se numără printre cele mai
Pârvu
importante şi influente opere din istoria umanităŃii. Ea a
fost intens receptată în spaŃiul cultural românesc,
inclusiv de către Mihai Eminescu, şi în ciuda faptului
că au trecut peste 150 de ani de la apariŃia ei, n-a mai
fost tradusă la noi.
SemnificaŃia acestui eveniment a fost recunoscută pe
plan internaŃional încă din 2009, când prestigioasa
FundaŃie Culturală Allianz din München i-a acordat
traducătorului Premiul pentru cel mai bun proiect.
Traducerea este aproape de finalizare, va fi predată
Editurii Humanitas în primăvara anului viitor, în
limitele contractului încheiat pe 5 ani cu editura
menŃionată.

Valoare
Perioada
Managementul
Modul de finanŃare
realizării originală valuta actualizată
proiectului
(lei)
20095.000
lei
5.000
Prof.univ.dr. Radu
25. Noica: Ce ştie? Ce vrea? Contract / Centrul
NaŃional al
2010
Pârvu
Ce-i trebuie? – scenariu de
Cinematografiei şi
film documentar
Tandem Film
Nr.
crt.

Teme de cercetare
ştiinŃifică

Contract /
Transparency
International
Romania
Contract
/ Academia
Cultură
şi
civilizaŃie
27.
Română şi Arhivele
urbană la Dunărea de jos
Academiei Bulgare
naŃional
26. Sistemul
integritate 2009

de

Contract / AVE –
28. Revalorizarea
contemporană a troiŃelor Uniunea Etnicilor
ca însemn al identităŃii Români din Bulgaria
culturale româneşti în „Tibiscus”- AsociaŃia
din
regiunea Oltenia şi în cultural-ertistică
Uzdin,Serbia
context multietnic-Timoc şi Institutul CS NicolăescuVoivodina
Plopşor Craiova-

2009

100.000

lei

100.000

20072010

10.000

lei

10.000

2009

20.000

lei

20.000

2008-

10.000

lei

10.000

Rezultate şi modalităŃi de valorificare a cercetării

Scenariul prezintă relaŃia dintre un maestru spiritual şi
un discipol, relaŃie în cadrul căreia cei doi se modelează
reciproc. Filmul se bazează pe cazul concret al lui
Constantin Noica, înfăŃişat în ipostaze inedite atât sub
aspect documentar, cât mai ales interpretativ, şi este
menit să pună într-o lumină nouă paradigma modelului
cultural.
Acest scenariu a fost premiat de Centrul NaŃional al
Cinematografiei, care susŃine parŃial din punct de
vedere financiar proiectul, restul sumei fiind suportată
de Tandem Film, cu care autorul a încheiat un contract.
Filmul a fost deja turnat de către cunoscutul regizor
Şerban Marinescu, se află în faza de montaj şi va fi
lansat în 2011.
Prof.univ.dr.
Participarea la elaborarea studiului der Ńară intitulat
Popescu Ion
„Sistemul naŃional de integritate“; realizarea raport de
Lect.univ.dr.
analiză care prezintă o evaluate a sistemelor naŃionale
Ungureanu Diana de luptă împotriva corupŃiei.
Conf.univ.dr.
Proiectul urmăreşte elaborarea unei lucrări care tratează
Nicolae Grădinaru istoria şi civilizaŃia oraşelor române şi bulgare riverane
Dunării. Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din
Piteşti elaborează partea privind istoria relaŃiilor
juridice româno-bulgare şi instituŃiile juridice din
oraşele dunărene.
Conf.univ.dr.
- publicare volum şi DVD „Revalorizarea
Gabriela Rusu
contemporană a troiŃelor în regiunea Oltenia şi în
Păsărin
context multietnic Timoc şi Voivodina”;
- realizare 20 de emisiuni radiofonice „Izvoraşul –
reviste radiofonică de etnografie şi folclor”, Galeriile
Radio Ars, iulie-octombrie 2009;
- participare la cinci conferinŃe ştiinŃifice.

Academia Română,
Radio „Oltenia” Craiova,
Muzeul Olteniei din
Craiova, UAP Filiala
Craiova, Universitatea
din Craiova
(2009)

29. The Voice of European Contract / Grundtvig

Conf.univ.dr.

Diseminare rezultate proiect prin cinci emisiuni

Nr.
crt.

Teme de cercetare
ştiinŃifică
seniors

30. Istoria Bisericii Baptiste
din România în secolul al
XX-lea
Istoria Bisericii Baptiste
din sud-estul României

31. Leonardo da Vinci project,
Train frame – crearea de
competenŃe de bază,
(participanŃi din 9 Ńări)

Valoare
Perioada
Modul de finanŃare
realizării originală valuta actualizată
(lei)
2010
pentru Voluntariatul
Seniorilor-2009
AsociaŃia Orizont
cultural, Associata
VIDAIntergenerational
Valorisation and
Active Development
Association Portugalia
Contract / Romania
200775 000
Southeastorn Baptist 2010
Theological
Seminary,
Universitatea din
Craiova, România,
Wake Forest, SUA;
Grant / Leonardo da 2009237.200
euro
950.000
2011
Vinci project,

32. CunoştinŃe teoretice si
Contract / SC Fralvil
SA
abilităŃi practice moderne
prin perfecŃionare,
informare si
conştientizarea angajaŃilor
in contextul noii economii

2009

75 000

lei

75 000

Managementul
proiectului

Rezultate şi modalităŃi de valorificare a cercetării

Gabriela Rusu
Păsărin

radiofonice şi ateliere de lucru.

Conf.univ.dr.
Gabriela Rusu
Păsărin

Realizare emisiuni-dezbatere „Cafeneaua oamenilor de
cultură”

Conf.univ.dr.
RăduŃ Carmen

Elaborarea chestionare şi completarea lor online de
către angajatori, angajaŃi şi studenŃi pentru stabilirea
cadrului general pentru dezvoltarea competenŃelor de
bază;
Analiză chestionare şi elaborare cadru general pentru
dezvoltare competenŃe de bază CBT/CBL
Cursuri de perfecŃionare in: management, economia
turismului, sisteme informatice in turism, comunicare
in limba străină, comunicare si lucrul in echipa.
Articole publicate:
- Mihaela ALBICI, Delia Teselios, Carmen Radut,
Analyzing the Use of Labour Time, 2010, indexat în
baza
de
date
internaŃională
SSRNeLibraty
http://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1568338
- Mihaela ALBICI, Delia Teselios, The cybernetic
Model of Risk Management, The 15-th International
Conference the Knowledge-Based Organization,

Lect. univ.dr.
Albici Mihaela

Nr.
crt.

Teme de cercetare
ştiinŃifică

33. Dezvoltarea de tehnologii
durabile în domeniul
producerii drojdiei de
panificaŃie

Valoare
Perioada
Modul de finanŃare
realizării originală valuta actualizată
(lei)

Grant PNCDI II – P4:
Programul
Parteneriate 2007
(contract nr. 51020/2007 / acronim
TEHPRODPAN

20072010

10.000

euro

40.000

Managementul
proiectului

Rezultate şi modalităŃi de valorificare a cercetării

Nicolae Balcescu Land Forces Academy Plublishing
House, Sibiu 2009, Conference Proceedings, ISSN
1843-6722, pg. 27-32
- ALBICI Mihaela, Setting the optimal type of
equipment to be adopted and the optimal time to
replace it. 2009, MPRA Paper 18320, University
Library ofMunich, Germany, indexat în baza de date
internaŃională
RePEc,
http://mpra.ub.unimuenchen.de/18320/, NEP-ALL-2009-11-07
Prof. univ. dr.
Rezultatele proiectului:
Sîrbu Alexandrina - analize şi determinări de laborator, aplicaŃii la nivel de
staŃie pilot (date în curs de publicare şi lucrări
publicate:
1. Begea M. et al (Sirbu Alexandrina), 2010.
Mycotoxins in Romariian incidence malting barley
(harvest 2009), Journal of Agricultural Science and
Technology, USA (ISSN 1939-1250) (ISI)
2. Sîrbu Alexandrina, Pâslaru V., 2009. Comparative
studies between Phospholipase and DATEM effects
in bread-making, Journal of Environmental Protection
and Ecology, Grecia, 10 (2), p.p.411-419 (ISI)
3. Sîrbu Alexandrina, Pâslaru V., Arghire C., 2009.
Effect of phospholipase usage on volatile content of
bread, Rez. în Supplement to Cereai Foods World,
54(2), P4P13, p. OS28 (Cereai Foods World este ISI)

Valoare
Perioada
Managementul
Modul de finanŃare
Rezultate şi modalităŃi de valorificare a cercetării
realizării originală valuta actualizată
proiectului
(lei)
34. Dezvoltarea unui sistem
Contract nr.
200810.000
euro
40.000
Prof. univ. dr.
- Instruiri şi mese rotunde - ACPART Bucureşti,
2011
Sîrbu Alexandrina - 1 lucrare ştiinŃifică cotata ISI
operaŃional al calificărilor POSDRU/2/1.2/S/2:
- Chestionare şi grile de competente pentru, calificări în
din învăŃământul superior (cod proiect 1622/
Ingineria alimentară
din România (cofinanŃat de acronim DOCIS/
- a fost publicat studiul: Curricular linkage between
Fondul Social European
engineering and business education. Case study prin Programul
Food commodities, Proceedings of the5th Balkan
OperaŃional Sectorial
Region Conference, vol. II (ed. Oprean C. et al) (ISI),
autori Sîrbu Alexandrina, Păcală M.L., 2009.
Dezvoltarea Resurselor
Umane şi Guvernul
României)
- în anul 2008 s-a publicat lucrarea Sudo-brazarea
35. Tehnologie pentru sudoGrant/Planul
20071.822.963
lei
1.822.963 Conf.univ.dr.
oŃelurilor galvanizate, Editura PIM, Iaşi, autori Buzăianu
NaŃional de Cercetare 2010
Manole Sorin
brazarea structurilor
Aurelian, Rusu Ioan (coord.), Ciogescu Ovidiu Eugen,
– Dezvoltare şi
duplex din oŃel de
Manole Sorin Daniel, Oprişan Sorin, Olteanu Flicenco
Inovare II, Programul
construcŃie protejat cu
Antoneta, Niculăescu Adina Săftica
5 Inovare
straturi de zinc
- s-au publicat articolele:
• Some possibilities offered by braze-welding
galvanized steels, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi,
Tom LV (LIV), Volum l, pp. 128-135, autori Ciogescu
Ovidiu Eugen, Manole Sorin Daniel
• Some possibilities offered by braze-welding
galvanized steels, The Seventh International Congress
in Materials Science and Engineering, 28-31 mai, 2009,
Iaşi, autori Ciogescu Ovidiu Eugen, Manole Sorin
Daniel şi colab.
• Braze-welding of galvanized steel, ConferinŃa
NaŃională de Metalurgie şi ŞtiinŃa Materialelor –
ROMAT, 2008, Bucureşti, 25-26 septembrie, Ciogescu
Ovidiu Eugen, Manole Sorin Daniel şi colab.
- Cerere brevet de invenŃie cu titlul: „Aliaje cu structura
nanocristalina
pentru
sudo-brazarea
otelurilor
galvanizate” înregistrată la QSIM cu nr. A/00344 din
28.04.2009.
36. Sistem informatic de tip
Grant/Planul
20071.355.700
lei
1.355.700 Conf.univ.dr.
Identificarea metodelor matematice ce pot fi utilizate
Nr.
crt.

Teme de cercetare
ştiinŃifică

Nr.
crt.

Teme de cercetare
ştiinŃifică
OpenGIS pentru
monitorizarea impactului
politicilor de amenajare a
teritoriului – GISTEREG

37. Sistem Integrat SpaŃial
(GIS) de valorificare a
zonelor alpine greu
accesibile şi cu potenŃial
turistic complex, pentru
includerea lor în circuitul
turistic. Dezvoltare Valea
Lotrului – Valea OlteŃului
– VALOT

Valoare
Perioada
Managementul
Modul de finanŃare
realizării originală valuta actualizată
proiectului
(lei)
NaŃional de Cercetare 2009
Manole Sorin
– Dezvoltare şi
Inovare II,
Programul 4

Contract nr. 31075/14.09.2007/
MECT
proiect de cercetare
derulat de IUAT
Urbanproiect
Bucureşti, INCD în
Turism Bucureşti,
S.C. Electrovâlcea,
Institutul de
Geografie al
Academiei Române,
Planul NaŃional de
Cercetare –
Dezvoltare şi Inovare
II, Programul 4

20072009

1.700.000

lei

1.700.000

Conf.univ.dr.
Manole Sorin

Rezultate şi modalităŃi de valorificare a cercetării
pentru analize spaŃiale, realizarea bazelor de date
spaŃiale la nivel de NUTS 2 şi NUTS 5
Elaborarea unui studiu privind metodele statisticomatematice utilizate în evaluarea sistemelor de
indicatori teritoriali, Realizarea structurii celor 2 baze
de date, elaborarea modelului matematic, stabilirea
zonelor prioritare pentru intervenŃie.
A fost publicat articolul: Sisteme geo-spaŃiale pentru
dezvoltarea durabilă a României, Editura ARSDocendi, Universitatea din Bucureşti, 2010, autori
Tache Antonio, Tache Monica, Petrişor AlexandruIonuŃ, Manole Sorin Daniel, Pârvu Ecaterina
Realizarea analizei SWOT a zonelor montane
româneşti cu potenŃial turistic ridicat şi accesibilitate
redusă, evaluarea zonei pilot pe baza schemei de
indicatori statistici, elaborarea metodologiei de
evaluare a zonelor montane.

Nr.
crt.

Teme de cercetare
ştiinŃifică

38. Sistem integrat de tip
geospaŃial pentru
localizarea şi protecŃia
siturilor arheologice.
Dezvoltare zona pilot:
judeŃul Tulcea –
PATRIMON

Valoare
Perioada
Modul de finanŃare
realizării originală valuta actualizată
(lei)
Contract nr. 9120071.800.000
lei
1.800.000
015/18.09.2007
2009
MECT
proiect derulat de
S.C. Crescendo
International S.R.L.
Bucureşti, IUAT
Urbanproiect
Bucureşti, Institutul
de Cercetări Ecomuzeale Tulcea, S.C.
Electrovâlcea, Planul
NaŃional de Cercetare
– Dezvoltare şi
Inovare II, Programul
4
Contract M322-1/92009
15.000
euro
60.000
31.07.2009

39. ÎnfiinŃare canalizare şi
epurare ape menajere şi
modernizare – asfaltare 9,7
km drumuri comunale şi
săteşti, Comuna Costeşti –
JudeŃul Vâlcea, studiu de
fezabilitate
40. Modernizare 16,3 km
Contract M322-1/931.07.2009
drumuri comunale şi
săteşti, Extindere reŃea
apă, Extindere reŃea
canalizare, Organizare de
festivaluri cu specific local,
Centru de îngrijire bătrâni,
Comuna Bărbăteşti,
JudeŃul Vâlcea studiu de
fezabilitate

2009

19.000

euro

80.000

Managementul
proiectului
Conf.univ.dr.
Manole Sorin

Rezultate şi modalităŃi de valorificare a cercetării

Realizarea unei baze de date spaŃiale în domeniul
patrimoniului cultural şi istoric aliniată la cele
europene şi conform obiectivelor naŃionale,
elaborarea programului informatic de transformare a
coordonatelor reale în sistem de proiecŃie specific
României

Lect. univ. dr.
Studiu de fezabilitate însuşit de beneficiar.
łenovici Cristina

Lect. univ. dr.
Studiu de fezabilitate însuşit de beneficiar.
łenovici Cristina

Nr.
crt.

Teme de cercetare
ştiinŃifică

Valoare
Perioada
Managementul
Modul de finanŃare
Rezultate şi modalităŃi de valorificare a cercetării
realizării originală valuta actualizată
proiectului
(lei)
Contract M322-1/92009
14.000
euro
56.000
Lect. univ. dr.
Studiu de fezabilitate însuşit de beneficiar.
31.07.2009
łenovici Cristina

41. Modernizare drumuri
existente DC 151, DC 153,
uliŃa Angheleşti , Extindere
reŃea apă , Canalizare şi
epurare ape menajere,
Organizare de festivaluri
cu specific local, Centru de
îngrijire bătrâni,
Modernizare cămin
cultural , Comuna Pietrari
, JudeŃul Vâlcea, studiu de
fezabilitate
42. Modernizare 6,3 km
Contract M322-1/931.07.2009
drumuri comunale şi
săteşti, Extindere reŃea
apă, Canalizare şi epurare
ape menajere, Organizare
de festivaluri cu specific
local, Centru de îngrijire
bătrâni, Comuna Slătioara,
JudeŃul Vălcea, studiu de
fezabilitate
43. ÎmbunătăŃirea reŃelei de
Contract M322-1/931.07.2009
drumuri de interes local –
asfaltare 16,30 km, Centru
de îngrijire bătrâni,
Organizare de festivaluri
cu specific local, Comuna
Boişoara, JudeŃul Vâlcea,
studiu de fezabilitate

2009

12.000

euro

48.000

Lect. univ. dr.
Studiu de fezabilitate însuşit de beneficiar.
łenovici Cristina

2009

10.800

euro

44.000

Lect. univ. dr.
Studiu de fezabilitate însuşit de beneficiar.
łenovici Cristina

Nr.
crt.

Teme de cercetare
ştiinŃifică

Valoare
Perioada
Managementul
Modul de finanŃare
Rezultate şi modalităŃi de valorificare a cercetării
realizării originală valuta actualizată
proiectului
(lei)
Contract M322-1/92009
10.200
euro
41.000
Lect. univ. dr.
Studiu de fezabilitate însuşit de beneficiar.
31.07.2009
łenovici Cristina

44. ÎmbunătăŃirea reŃelei de
drumuri de interes local –
asfaltare 15,25 km, Centru
de îngrijire bătrâni,
Organizare de festivaluri
cu specific local, Comuna
Buneşti, JudeŃul Vâlcea
45. ÎmbunătăŃirea reŃelei de
Contract M322-1/931.07.2009
drumuri de interes local –
asfaltare 14,50 km, Centru
de îngrijire bătrâni,
Organizare de festivaluri
cu specific local, Comuna
Stăneşti, JudeŃul Vâlcea
46. ÎnfiinŃare canalizare
Contract M322-1/931.07.2009
menajera şi epurare,
ÎmbunătăŃirea reŃelei de
drumuri de interes local –
asfaltare 3,08 km, Centru
de îngrijire bătrâni,
Organizare de festivaluri
cu specific local, Comuna
Câineni, JudeŃul Vâlcea
Grant/ ONG
47. Cercetări asupra structurii
Ecomondia
biocenozei şi biotopului
Râului Vâlsan
48. Proiectarea unei
Grant/CNCSIS
metodologii de
fundamentare a deciziilor
de comunicare economică

2009

10.600

euro

42.000

Lect. univ. dr.
Studiu de fezabilitate însuşit de beneficiar.
łenovici Cristina

2009

14.200

euro

59.000

Lect. univ. dr.
Studiu de fezabilitate însuşit de beneficiar.
łenovici Cristina

2007 2008

1.500

lei

1.500

Conf. univ. dr.
Cristiana Sima

2006 2009

27.378

lei

27.378

Cercetările au fost valorificate prin lucrări de licenŃă şi
disertaŃie şi studii de caz prezentate la seminariile de
Ecologie şi legislaŃia mediului.
Asist. univ. drd.
Proiectul a avut ca obiectiv proiectarea unei
Cristina Şerbănică metodologii de evaluare a reputaŃiei corporative,
adecvată mediului economic românesc, care să le
permită managerilor şi specialiştilor în comunicare să
formuleze strategii corecte şi coerente de comunicare
economică.
Valorificarea proiectului:
Publicarea a patru articole ştiinŃifice în reviste de
prestigiu

Nr.
crt.

Teme de cercetare
ştiinŃifică

49. Colaborare la editarea
lucrării „Romanian
horticulture in history”

Valoare
Perioada
Modul de finanŃare
realizării originală valuta actualizată
(lei)

Contract cu
Societatea Română a
Horticultorilor

20082010

50.000

lei

50.000

Managementul
proiectului

Rezultate şi modalităŃi de valorificare a cercetării

Participarea la patru lucrări la conferinŃe naŃionale şi
internaŃionale
Publicarea cărŃii: Metodologie fundamentală a
strategiilor de comunicare economică în afaceri, Ed.
IndependenŃa Economică, Piteşti, 2008
- Finalizarea tezei de doctorat ”Proiectarea unei
metodologii de fundamentare a deciziilor de
comunicare economică”
Din partea
Proiectul a vizat întocmirea în limba engleză a unui
universităŃii prof. tratat de istorie a horticulturii româneşti. A fost lansată
univ. dr. Ion
la Congresul InternaŃional de ŞtiinŃe Horticole,
Scurtu
Lisabona, august, 2010

