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Tourism, Wellbeing and
Ecosystem Services
(TObeWELL) ISCH
COST Action IS 1204,
4139/12, Brussels, 20122016

Responsabil
echipa de
cercetare
Alexandru
NEDELEA

150.000
Euro

Scopul acestui proiect este de a explora
si dezvolta potentialul cercetarii
intedisciplinare in domeniul turismului,
sanatatii si serviciilor de ecosistem din
regiunile europene

2012-2016

1.550.000
RON

Cercetari multidisciplinare privind
proiectarea tehnologiilor inovationale si
managementul sistemelor financiare cu
ajutorul sintezei structurale si
functionale avansate
Eficientizarea finantarii IMM-urilor
inovative in Romania in conditiile
integrarii in UE si ale globalizarii
(EFI_IMMINOV).

2008-2011

SSFA,
Nr. 92088/01.10 2008, PN
II.
EFI_IMMINOV, nr.
4450/01.10.2008, PN II

Elena
HLACIUC
Responsabil
echipa de
cercetare
Gabriela
PRELIPCEAN
Responsabil
echipa de
cercetare
Gabriela
PRELIPCEAN

150.000 RON

255.000 RON

Acest proiect prezinta sisteme integrate
pentru detectia, prevenirea, alertarea
situatiilor de criza si interventii in
evenimente de risc extrem

2008-2011

Hazardele naturale si
accidente tehnologice
(PROSTRACT)
Nr. 32143/01.10.2008, PN
II.
Circulaţia internaţională a
forţei de munca din
românia la nivelul uniunii
europene. Impactul
integrării româniei asupra
fluxului de forţă de muncă
românia-ue
91045
EUROMUNCA), Nr. 91045/18.09.2007, PN II

Gabriela
PRELIPCEAN

1.900.000
RON

Cercetari interdisciplinare pentru
proiectarea strategiilor economicofinanciare de actiune in evenimentele
de risc extrem.

2008- 2011

Gabriela
PRELIPCEAN

70.000 RON

2007-2010

Strategii postaderare de
valorificare a avantajului
competitiv al firmelor
româneşti prin veriga
investiţiilor străine directe
91040
(SPACIS), Nr. 91040/18.09.2007

Gabriela
PRELIPCEAN

1.500.000
RON

Problema generala identificata si
pentru care acest proiect propune o
serie de solutii este reprezentata de
elaborarea de modele salariale şi
nesalariale ale pieţei regionale privind
circulatia internationala a fortei de
munca şi alocarea inter-regională a
factorilor, tinand cont de cauzele
dezechilibrelor pe piaţa muncii, de
căile de restabilire a echilibrului si
totodata gasirea de metode si modele
de stabilire a unui raport optim privind
circulatia internationala a fortei de
munca Romania-U.E.
Obiectivul general al proiectului
constă în realizarea unui cadru integrat
de analiză şi cercetare, precum şi
propunerea unei metodologii pentru
măsurarea nivelului şi impactului ISD
asupra creşterii economice, asupra
locurilor de muncă şi asupra creşterii
competitivităţii economiei româneşti
în contextul integrării europene.

SICERE, Nr.
4102/01.10.2008, PN II.

2008-2011

2007-2010

Sistem inteligent de
monitorizare si dirijare a
traficului cu platforme
aeriene robotizate
71082
(SIMPAR), Nr. 71042/18.09.2007, PN II

Gabriela
PRELIPCEAN

120.000
RON

Sistem inteligent de monitorizare si
dirijare a traficului cu ajutorul
platformelor aeriene robotizate

2007-2010

COST Action E51
"Integrating Innovation
and Development Policies
for the Forest Sector"

Carmen
NASTASE

UE

Innovation in tourism
based services InnoNatour
70/31.08.2009

Carmen
NASTASE

128.601
RON

Starting new enterprises
in rural context - Start
Rubiz
31.07.2009

Carmen
NASTASE

UE

Principalul obiectiv al Actiunii 51 il
reprezinta dezvoltarea posibilitatilor
de integrare a inovatiei si dezvoltarii
politicilor de sustinere a dezvoltarii
sectorului forestier. Rezultatele
cercetarii vor contribui la
implementarea sistemului de
cunoastere al PSC (planning,
scheduling and control) in vederea
inovatiei in sectorul forestier.
Cursul este destinat studentilor
universitari şi postuniversitari în
domeniul de afaceri, turism, precum şi
ştiinţele mediului şi discipline conexe.
Cursul va reuni elevi din şase ţări
europene: Finlanda, Italia, Austria,
Slovacia, Bulgaria şi România.
Scopul acestui program intensiv
Erasmus este de a oferi studenţilor
posibilitatea de a-si dezvolta abilităţile
şi competenţele în pregătirea unui plan
de afaceri pentru idei de afaceri alese
în intreprinderi existente sau pentru
întreprinderi noi din mediul rural.
Acest curs de IP este proiectat pentru
studenţi de licenta si la masterat.

2006-2010

2009-2010

2009-2010

