PROIECTE CDI NATIONALE
Proiect PN-II-PT-PCCA-2013-4-1811 “E-solutii de inovare prin implicarea pro-activa a clientilor in crearea de
valoare pentru cresterea competitivitatii organizationale” (E-PICUS), 2014-2017, contract nr. 322/2014
Proiect ID-2386, PNCDI II – Program IDEI, „Dezvoltarea prin modelari neuro-fuzzy de solutii customizate pentru
sisteme de indicatori de masurare a performantei dedicate competitivitatii durabile a firmei industriale
antreprenoriale”, 2009 – 2011, contract 770/2009
Proiect Complex PC 3789, PNCDI II – Program Parteneriate in domeniile prioritare, “Parteneriat pentru
cercetare de excelenta in dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale si a capitalului uman competitiv in economia
si societatea bazate pe cunostere si inovare - CE@ANPART”, 2007 – 2010, contract nr. 91-069/14.10.2007
Proiect Program IMPACT “Centru de excelenţă (CDI) în managementul performant al sistemelor de producţie
industriale avansate – CEMSIND”, iunie 2007
Program PNCDI II – Parteneriate in domeniile prioritare “Tehnici de evaluare comparativa a calificarii
universitare in Romania”, 2007 – 2010, contract 91-047/14.10.2007, Coordonator ASE Bucureşti
Proiect CEEX “Eficienţa învăţământului universitar în România în perspectiva dinamicii cerinţelor educaţional–
formative”, 2005 – 2008, contract nr. 66/2005, Coordonator ASE Bucureşti
Proiect CALIST ECO-INT „Sistem interactiv de evaluare a performanţei managementului calităţii mediului în
întreprinderile din România”, contract nr. 5433/8.11.2004, 2004 – 2006, Coordonator UTI
Proiect CALIST, subproiect 4, proiect 3, tip QM “Sistem pentru creşterea calităţii transferului de informaţii în
cadrul întreprinderii şi facilitarea comnunicării cu mediul exterior prin Internet la S.C. AGRICOLA
INTERNATIONAL S.A., BACĂU”, 2001 – 2003, contract nr. 2407/15.10.2001, Coordonator UTI
Proiect CNFIS COD 142 “Dezvoltarea invatamantului universitar de inginerie economica prin cooperare
interuniversitara”, 2000 - 2003, Coordonator Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
PROIECT BM - CNFIS “Crearea unei retele nationale de intreprinderi simulate in universitati din Romania”,
cod 93 / Runda 3, 1999 – 2002, Coordonator UTI
Proiect C.N.C.S.I.S, Proiect tip D, “Centru de studii aprofundate şi doctorale în managementul schimbărilor
tehnologice”, 1998 – 2001, contract nr. 44058

