Contracte tip Grant

Nr.
crt.
1

2

Cadrul didactic

Prof.univ.dr. IONESCU CICILIA

Conf. univ.dr. GÂF-DEAC MARIA

DENUMIRE CONTRACT

Nr/Data/Perioada

Tip

"ProFeminAntrep - Promovarea
egalitatii de sanse in
antreprenoriat"

ID:
POSDRU/97/6.3/S/64240
Perioada 2010-2013

POSDRU

« Studenti practicieni-studenti
activi si integrati »

ID: POSDRU ID 64176
Perioada 2010-2013

POSDRU

Dezvoltari institutionale in
formarea profesionala in sistemul
financiar-bancar DEFIN/IBR

ID:
POSDRU/58/1.4/S/33121
Perioada 2011-2014

POSDRU

Dezvoltarea si implementarea
unui sistem de monitorizare,
îmbunătătire continuă si evaluare
a calitătii în învătământul
superior deschis si la distantă pe
baza indicatorilor de
performantă si standardelor
internationale de calitate

2010-2013

POSDRU

POZIŢIA ÎN
CONTRACT
Membru în
echipa de
cercetare de 50
de persoane
Membru în
echipa de
cercetare de 50
de persoane
Membru în
echipa de
cercetare de 50
de persoane
Membru în
echipa de
cercetare

VALOARE
CONTRACT DIN
CARE USH
17.056.615 lei

17.979.723,73 lei

17.123.234 lei

16.611.870 lei

3

Conf. univ. dr. BALUTA
AURELIAN

Lect. univ. dr. POPESCU DRAGOȘ

Sistem informatizat inovativ
pentru cresterea randamentului
panourilor solare destinate
microfermelor agricole'', câştigat
la competiţia din anul 2012, la
Programul INOVARE Subprogram Servicii suport
pentru inovare „Cecuri de
inovare”
Sistem mobil informatizat
inovativ pentru creșterea
randamentului panourilor solare
destinat microfermelor agricole,
pensiunilor turistice (EFISOL)

Contract 161/15.10.2012

Naţional

PN-II-IN-CI-2012-10303 2012-2013

Naţional

Contabil şi
iniţiator

Membru

50. 000 lei

50. 000 lei

Contracte tip competitie

Nr/Data/Perioada

Tip

POZIŢIA ÎN
CONTRACT

Nr.
crt.

Cadrul didactic

DENUMIRE CONTRACT

VALOARE
CONTRACTT
DIN CARE USH

1

Prof.univ.dr. IONESCU
CICILIA

„Ciel Finance Manager; Ciel Audit şi
Revizuire”

Contract de cercetare stiintifica
inregistrat la USH sub nr.
1519/03.06.2009 Perioada de
derulare: mai.2009- mai 2012

national

Responsabil
tema

19.149 (din care
USH 19.140)

2

Prof.univ. dr.
GHERASIM
ZENOVIC

“Studiu privind managementul
proiectelor în context distribuit prin
folosirea sistemelor informatice
integrate organizaţionale cu
componente de asistare inteligentă a
deciziei economice“

Contract de cercetare
nr.03/MA/16.04.2010, cu mediul de
afaceri, prin competiţie (licitaţie cu
anunţ în ziarul Economistul nr.
3066 (4092) din 02 martie 2010):

AC/SC Tasecam,
R.Moldova

Director de
contract

14.500 euro/
14.500 euro

"Studiu privind integrarea tehnicilor
data mining în sistemele informatice
complexe cu structură organizatorică
distribuită destinate mediului
economic”

Contract de cercetare
nr.01/MA/07.01.2010, cu mediul de
afaceri, prin competiţie (licitaţie cu
anunţ în Economistul nr. 3023
(4049) din 18-19 dec.2009)

AC/SC
Polytrade,
Bulgaria

Membru în
echipa de
cercetare de
11 persoane

12.500
euro/12.500 euro

“Soluţii, aplicaţii şi produse
informatice de asistare a deciziei
manageriale privind resursele firmei
în situaţie de criză economică. Studiu
de caz: Charisma Enterprise“

Contract de cercetare MA/2010, cu
mediul de afaceri (prin negociere,
în sistem barter)

BN/ SC
TotalSoft

Director de
contract (60%
din 160 de
puncte)

160.000 lei

“Cercetări privind managementul
proiectelor IT. Studiu de caz:
SocrateOpen Enterprise“

Contract de cercetare
nr.435/25.05.2010, cu mediul de
afaceri (prin negociere, în sistem
barter)

BN/ SC
BITSOFTWARE

Director de
contract (60%
din 120 de
puncte)

120.000 lei

"Cercetări privind integrarea
funcţionalităţilor platformelor
software ERP (Entreprise Resource
Planning) cu aplicaţiile WEB şi
utilizarea sistemelor informatice
integrate de gestiune şi management
în mediul de afaceri. Studiu de caz:
WizPro"

Contract de cercetare
nr.71/15.03.2010, cu mediul de
afaceri (prin negociere, în sistem
barter)

BN/ SC
WIZROM
SOFTWARE

Membru în
echipa de
cercetare de 6
persoane

200.000 lei

"Cercetări privind proiectarea,
implementarea şi integrarea
sistemelor informatice financiarcontabile şi de gestiune în sistemul de
prelucrare a datelor la firmele cu
activitate complexă producţie- comerţservicii şi structură duală a gestiunii
costurilor. Studiu de caz BIT
SOFTWARE"

Contract de cercetare MA/2010, cu
mediul de afaceri (prin negociere,
în sistem barter)

BN/ SC
BITSOFTWARE

Membru în
echipa de
cercetare de 6
persoane

120.000 lei

3

Prof.univ. dr. GÂFDEAC IOAN

4

Prof.univ. dr. MAREŞ
DANIEL
Prof.univ. dr. DOBRIN
MARINICĂ

5

“Cercetări privind utilizarea
programelor din clasa ERP pentru
preluarea datelor din sistemele
informaţionale contabile ale entităţilor
economice şi instituţiilor publice în
scopul întocmirii raportărilor
statisticii publice destinate procesului
decizional la nivel macro-economic.
Studiu de caz privind pachetul de
programe Charisma“
Studenti practicieni- studenti activi si
integrati

Contract de cercetare MA/2010, cu
mediul de afaceri (prin negociere,
în sistem barter)

BN/ SC
TotalSoft

Membru în
echipa de
cercetare de 6
persoane

Contract POSDRU nr.74.170

BC/UE

17.979.723,73 lei

Dezvoltarea şi implementarea unui
sistem de monitorizare, îmbunătăţire
continuă şi evaluare a calităţii în
învăţământul superior deschis şi la
distanţă pe baza indicatorilor de
performanţă şi standardelor
internaţionale de calitate

ID: POSDRU/60720/2010
2010-2013

POSDRU

Membru în
echipa de
cercetare de
50 de
persoane
Membru în
echipa de
cercetare

"ProFeminAntrep - Promovarea
egalitatii de sanse in antreprenoriat"

ID: POSDRU/97/6.3/S/64240
Perioada 2010-2013

POSDRU

17.056.615 lei

« Studenti practicieni-studenti activi si
integrati »

ID: POSDRU ID 64176 Perioada
2010-2013

POSDRU

Membru în
echipa de
cercetare de
50 de
persoane,
Formator
Membru în
echipa de
cercetare de
50 de
persoane,
Expert
coaching

160.000 lei

16.611.870,00 lei

17.979.723,73 lei

6

Lect. univ. dr.
ANDRONIE MIHAI

“DEZVOLTAREA SI
IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM
DE MONITORIZARE,
IMBUNATATIRE CONTINUA SI
EVALUARE A CALITATII IN
INVATAMANTUL SUPERIOR
DESCHIS SI LA DISTANTA PE BAZA
INDICATORILOR DE
PERFORMANTA SI
STANDARDELOR
INTERNATIONALE DE CALITATE ”
Sistem mobil informatizat inovativ
pentru cresterea randamentului
panourilor solare destinat
microfermelor agricole, pensiunilor
turistice

ID: POSDRU/60720/2010

POSDRU

Responsabil
implementare

Contract 161 CI/ 15.10.2012

Cecuri pentru
Inovare

Director
proiect

ProFeminAntrep- Promovarea
egalităţii de şanse în antreprenoriat

FSE POSDRU/97/6.3/S/64240
2010-2013

POSDRU

Studenţi practicieni- Studenţi activi şi
integraţi

FSE POSDRU/90/2.1/S/64176
2010-2013

POSDRU

Calitate europeană în învăţământul
superior

FSE POSDRU/86/1.2/S/62249
2010-2013

POSDRU

Membru in
echipa de
management
Membru in
echipa de
implementare
Membru in
echipa de
implementare
membru

Studiu privind utilizarea tehnologiilor
informatice şi a platformelor ERP în
prelucrarea integrată şi în analiza
avansată a datelor stocate în
depozitele de date ale organizaţiilor
economice cu domeniu de activitate
complex. Studiu de caz: SocrateOpen
Enterprise
Cercetări privind modificarea
fluxurilor de documente, informaţii şi
raportări financiar-contabile pentru
managementul firmei după
implementarea pachetului de

4/30/2010

2 ani
4/30/2010

BIT
SOFTWARE

BIT
SOFTWARE

membru

16.611.870 lei

50.000 lei

20.900.060 lei

17.979.729, 73 lei

18.819.105, 02 lei

120.000 lei

120.000 lei

programe Socrate.
Cercetări privind managementul
proiectelor IT. Studiu de caz:
SocrateOpen Enterprise
Monitorizarea proceselor desfăşurate
de organismele economice cu domeniu
de activitate complex folosind
platformele ERP (Entreprise Resource
Planning). Studiu de caz: Charisma
Enterprise
7

8

9

Lect. univ. dr.
GEORGESCU
FLOAREA

Lect.univ.drd.
MERUŢĂ
ALEXANDRINA
Lect. univ. dr.
POPESCU DRAGOȘ

2 ani
4/30/2010
2 ani
2 ani

BIT
SOFTWARE

membru

120.000 lei

Total Soft

membru

160.000 lei

Performanță în carieră și afaceri
pentru femei

POSDRU/97/6.3/S/58571/ 20102012

b

LECTOR
EXPERT

4.095.192 lei

DEZVOLTAREA ŞI
IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM
DE MONITORIZARE,
ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ ŞI
EVALUARE A CALITĂŢII ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR
DESCHIS ŞI LA DISTANŢĂ PE BAZA
INDICATORILOR DE
PERFORMANŢĂ ŞI
STANDARDELOR
INTERNAŢIONALE DE CALITATE
GeoTurismPractic

POSDRU/86/1.2/S/60720/ 20112013

b

Responsabil
financiar

16.611.870 lei

POSDRU/109/2.1/G/81724/20112013

b

Responsabil
financiar

1.965.946 lei

a/ Ambasada
Portugaliei la
Bucureşti

Director

Transfer tehnologic şi Proprietate
Intelectuală
Colaborare România-Portugalia pentru
respectarea drepturilor de proprietate
intelectuală şi combaterea pirateriei

7/11.01.10
2010/2012

49.000 lei

10

Asist.univ.dr. CHIVU
MARIAN

DOCTORAT LA STANDARDELE
EUROPEI CUNOAŞTERII
(DoEsEC),

(DoEsEC)
POSDRU/88/1.5/S/55287
1.X.2009-31.IX.2012

Proiect
cofinanţat din
POSDRU 20072013, Proiect
implementat de
ASE din
Bucureşti în
parteneriat cu
Universitatea de
Vest din
Timişoara

Membru în
echipă

66.600 lei

