
Anexa 13e
FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ȘI COMERCIAL 

GRANT-URI ŞI PROIECTE DE CERCETARE
2008-2013

Nr. 
Crt.

Tema cercetata
Termen de 
finalizare

Colectivul de cercetare Observatii

1
Invitaţie la folclor şi natură în Valea 

Jiului, Cod SMIS -26248/POR  Axa 5, 
DMI 5.3

2007-2013 Băltărețu Andreea, Specialist ecoturism,

Operaţiunea Dezvoltarea şi consolidarea 
turismului intern prin sprijinirea 

promovării produselor specifice şi a 
activităţilor de marketing specifice

2
Principalele elemente de evaluare a 

gradului de integrare-participare socială a 
persoanelor cu dizabilităţi

2005-2008
Radu Cristina, cercet. şt. gradul II

Băltăreţu Andreea (cercetător specialist)
Neacşu M, membru

Număr înregistrare proiect: PC-D08-
PT00-272. Parteneri: Institutul Naţional 

de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul 
Muncii şi Protecţiei Sociale (INCSMPS) 

(ofertant)

3
Competitive Strategies in Romanian 

Commerce and Tourism
2013

coordonatori Prof. univ. dr. Moanoela Popescu, 
Conf. univ. dr. Cezar Militaru,

Conf. univ. dr. Andreea Băltăreţu

4

Obiectiv 3%.Instrumente si 
masuri.Programul de Cercetare de 

Excelenta coordonat de ICTCM 2005-
2008.Coautor la Studiul partenerilor 
Institutului de Economie Nationala 

(Cehia)al  Academiei Romane

2005-2008
Căprărescu Gheorghița, Membru

5
Coordonate economice şi dimensiuni ale 
coeziunii sociale în dezvoltarea durabilă 

metropolitană
2006 – 2008

prof. univ. dr. Gabriela Stănciulescu (director 
de proiect),

Popescu M, cercetător specialist
Băltăreţu Andreea (cercetător specialist)
Coconoiu Diana (cercetător specialist),
Ionaşcu Viorica - cercetător specialist

2-CEEX 06-8-87/19.09.2006, valoare totală 
1 500 000 RON, Autoritatea contractantă 

IFA, proiect obţinut prin competiţie.

6 Suntem egali! Să fim prieteni 2009 Crenicean L., membru
Popescu M, cercetător specialist membru al 



Nr. 
Crt.

Tema cercetata
Termen de 
finalizare

Colectivul de cercetare Observatii

echipei LADO

7

Fundamentarea evaluării nivelului şi 
dinamicii pieţei de servicii sociale, 

determinarea cererii pentru dezvoltarea 
sustenabilă şi asigurarea prestărilor 

serviciilor sociale pe plan regional la 
nivelul standardelor europene

2008-2011
Cristea A., Director de proiect

Gogu E., membru

8
”Portal educaţional pentru învăţarea 

limbilor străine din perspectiva integrării 
în medii multiculturale” (eMulticult)

2007-2010
Cristea A., membru 
Gogu E., membru

Program de finanţare :PN CDI II / 
Parteneriate, cod 3257, nr.contract 

91068/2007,

9

Arhitectură pentru managementul 
cunoştinţelor în domeniul mediului, 

social şi economic în vederea elaborarii 
strategiilor de dezvoltare regională 

sustenabilă (KnowHow Reg)

2007-2010 Gogu E., membru
Program de finanţare: UEFISCSU 

CNCSIS/ IDEI, cod 896, nr.contract 
383/2007,

10

Metodologii, indicatori şi instrumente 
privind măsurarea permanentă a 

satisfacţiei clienţilor în serviciile de 
alimentare cu apă şi epurare–canalizare 

(aPort)

2007-2010 Gogu E., membru
Program de finanţare: PNCDI II / 
Parteneriate, cod 3280, nr.contract 

11071/2007

11
Coordonate economice şi dimensiuni ale 
coeziuni sociale în dezvoltarea durabilă 

Metropolitan –DEMOS
2005-2008

Gogu E., membru
Cristea A., membru
Neacşu M, membru

Program de finanţare: PNCDI II / 
Parteneriate, CEEX 06-8-87/2005-2008

Durata: 36 luni 2005-2008

12

O societate românească mai coezivă prin 
modernizarea sistemului de protecţie 

socială pentru reducerea sărăciei, 
inegalităţilor şi excluziunii sociale

2008-2011

Director proiect Cristina Radu
Radu Daniela-responsabil ştiinţific,
Ionaşcu Viorica cercetător specialist

Popescu M., cercetător specialist
Băltăreţu Andreea (cercetător specialist)

Ionescu Gr. I., membru
Neacşu M,Coordonator ştiinţific UCDC
Conf. univ. dr. Cezar Militaru membru

Lector univ. drd. Dragoş Rădulescu membru

proiect CNMP, buget total: 220 000 RON, 
Parteneri: INCSMPS, CNPS; CURS şi 

Universitatea Creştină „Dimitrie 
Cantemir”



Nr. 
Crt.

Tema cercetata
Termen de 
finalizare

Colectivul de cercetare Observatii

13
Evaluarea potenţialului de dezvoltare 

regională Nord-Est
2008-2010 Ionaşcu Viorica – director de proiect,

(contract nr. 48/7.05.2008) cu privire 
specială a activităţii de turism; prestator: 

Universitatea Creştină „Dimitrie 
Cantemir” prin „Centrul de Excelenţă”, 
beneficiar: S.C. Editura ARTE S.R.L.)

14
Şanse europene pe piaţa muncii

2007 – 2013 Ionnescu Gr. I., formator
Numărul de identificare al contractului: 

POSDRU/100/5.1/G/ID 75669

15
Plan de afaceri pentru creşterea cotei de 
piaţă şi eficientizarea activităţii firmei

2009 –2010 Ionescu Gr. I., Director
promovat şi finanţat de SC CHIRMAN 

PREST SRL; decembrie

16
Promovarea turismului cultural în Judeţul 

Constanţa
Ionescu Gr. I., membru

implementat şi finanţat de Fundaţia pentru 
promovarea Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii Constanţa, prin INFO LITORAL 
– Centru de Informare Turistică;

17
Prezent şi perspective ale serviciilor în 

România
2011-2013 Danielescu D., membru

18

”Sistem integrat de baze de date privind 
activitatea industriei de pielărie și 

încălțăminte cu evidențierea indicatorilor 
conform încadrării CAEN rev.2/2008 
pentru fundamentarea direcțiilor de 

evoluție și a căilor de creștere a 
competitivității sectorului în scopul 

dezvoltării durabile”

Popa D., membru

19
„Consiliul Local al Sectorului 5-Next 

generation”
Popa D., membru

20

„ Evaluarea stării sociale a României. 
Direcții de dezvoltare a societății 

românești. Impactul psiho-social al 
globalizării și evaluarea standardelor de 

calitate în sfera economico-socială”.

Popa D., membru

21 „Crearea de programe de educaţie pentru 
dezvoltare” – program desfăşurat de un 
consorţiu de noua ONG-uri europene şi 

Popa D., membru Programul urmăreşte consolidarea şi 
participarea la actuala mişcare de 

conştientizare şi mobilizare a cetăţenilor 



Nr. 
Crt.

Tema cercetata
Termen de 
finalizare

Colectivul de cercetare Observatii

vest-africane şi cofinanţat de către 
Comisia Europeană

europeni cu privira la implicaţiile şi 
consecinţele dezvoltării. Se definesc patru 
programe de educaţie pentru dezvoltare şi 

solidaritate internaţională, precum şi 
elaborarea a patru prototipuri de manuale 

pedagogice.

22
CeMPRES - Centru Multimedia de 

Promovare și Resurse în egalitate de 
șanse

2010 –2012 Popescu M, membru

23
CeResAR - Centru de Resurse pentru 

Afaceri Rurale
2010-2013

Popescu M, director proiect
Crenicean L., membru

24

Cercetări privind utilizarea platformelor 
ERP (Entreprise Resource Planning) 

pentru prelucrarea integrată a 
informațiilor manageriale, de gestiune, de 

contabilitate financiară și contractuale 
generate de firmele cu cactivitate 

complexă

2009-2010 Popescu M, responsabil proiect

25

Euro-Chantiers: Crearea de programe de 
educație pentru dezvoltare, desfășurat de 
un consorțiu de 9 ONG/uri europene și 
vest-americane și confinanțat de către 

Comisia europeană

2009-2010 Popescu M, coordonator local

26

Modalităţi de promovare a principiului 
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi la 

nivelul activităţii Comisiei pentru 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 

Bucureşti

2009-2010
Popescu M, membru

Crenicean L., membru

27
HARMONY – Măsuri inovative de 

armonizare a vieţii profesionale cu cea de 
familie

2008-2011 Popescu M , coordonator echipă experţi tehnici

28 Sistem modern de indicatori, modele şi 
politici de măsurare şi susţinere a formării 

2007-2010 Popescu M, cercetător specialist
Băltăreţu Andreea, cercetător specialist



Nr. 
Crt.

Tema cercetata
Termen de 
finalizare

Colectivul de cercetare Observatii

iniţiale şi continue a resurselor umane din 
perspectiva calităţii educaţiei şi a 

stimulării potenţialului creativ

29

Analiza cantitativă şi calitativă a efectelor 
reformei administraţiei publice asupra 

procesului de integrare in UE din 
perspectiva reducerii decalajelor de 

dezvoltare dintre regiunile economice

2007-2010
Popescu M, cercetător specialist

Băltăreţu Andreea, cercetător specialist

30
Principalele elemente de evaluare a 

gradului de integrare/participare sociala a 
persoanelor cu dizabilitati

2005-2008

Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu, coordonator 
Ionescu R., membru

Popescu M, cercetător specialist
„EVGIPD”, proiect nr. CEx-60/10/10/2005

31
Coinele, algebre Hopf şi categorii braided 

monoidale
Năstăsescu Constantin - director de proiect, 

Toader Bogdan (asistent de cercetare),

proiect CNCSIS, programul „PNII - Idei”, 
cod CNCSIS ID_1005, 100 puncte, 

contract nr. 434/01.10.2007, buget total 
626.267,20 lei, 2007-2010, Domeniul 1- 

Matematică şi Ştiinţele Naturii.

32
Evaluarea potenţialului de dezvoltare 

Regiunea „Nord - Vest” cu privire 
specială asupra turismului”

2008-2010
Coordonator general UCDC:  Prof. univ. dr. 

Nicolae Neacşu
Popescu M, director proiect

C17/14.05.2008, Editura „Arte” – SRL, 
Bucureşti.

33
„Evaluarea potenţialului de dezvoltare 
Regiunea „- Vest” cu privire specială 

asupra turismului”
2008-2010

Coordonator general UCDC:  Prof. univ. dr. 
Nicolae Neacşu

C16/14.05.2008, Editura „Arte” – SRL, 
Bucureşti

34
„Evaluarea potenţialului de dezvoltare 
Regiunea „- Centru” cu privire specială 

asupra turismului”
2008-2010

Coordonator general UCDC:  Prof. univ. dr. 
Nicolae Neacşu

C15/14.05.2008, Editura „Arte” – SRL, 
Bucureşti


