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Titlu
Evaluarea impactului factorilor externi, de
mediu, asupra eficienţei producătorilor
economici: modelare statistică, software,
aplicaţii
Per aspera ad astra: modelare econometrică
avansată și analiză cantitativă pentru
evaluarea și explicarea performanțelor în
cercetarea științifică
Sistem inteligent pentru predicţia, analiza şi
monitorizarea indicatorilor de performanţă a
proceselor tehnologice şi de afaceri în
domeniul energiilor regenerabile
Sistem inteligent pentru realizarea ofertelor
pe piaţa angro de energie electrică
Soluţie informatică complexă de optimizare
a procedurilor de operare tehnică a
centraleleor fotovoltaice
Dance your way to other cultures
Feasibility study on implementing a paneuropean social platform to support lifelong
learning and employability
Perfecţionarea modelului organizaţional al
S.C. APAVITAL S.A. prin alinierea la
priorităţile strategice de dezvoltare a
societăţii în perioada 2016-2019
European transport network alliance 2020
Hub virtual de eco- inovare pentru creşterea
competitivităţii în domeniul reciclării
deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice

Tip

Perioadă derulare

Director

E-mail

Idei

2011-2016

Bădin Luiza Andreea

luiza.badin@csie.ase.ro

Tinere Echipe

2015-2017

Bădin Luiza Andreea

luiza.badin@csie.ase.ro

Parteneriat

2014-2017

Bâra Adela

bara.adela@ie.ase.ro

POC

2016-2020

Bâra Adela

bara.adela@ie.ase.ro

PTE

2016-2018

Bâra Adela

bara.adela@ie.ase.ro

Erasmus+

2016-2017

Bârlea Roxana
(Marinescu Roxana)

roxana.marinescu@rei.ase.ro

DG- Regio

2015-2016

Bodea Constanţa
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Cioc Marian Mihai

mihaicioc@gmail.com

Horizon 2020

2016-2019

Cernat Gruici Bogdan

cernatbogdan@yahoo.com

Parteneriat

2014-2017

Ciocoiu Nadia

nadia.ciocoiu@man.ase.ro
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Un nou model pentru evaluarea riscului
corporaţiilor: instrument ştiinţific pentru
managementul bazat pe cunoştinţe

Parteneriat

2014-2017

Dudian Monica

monica.dudian@gmail.com;
monica.dudian@economie.ase.ro
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Social entrepreneurship for local change
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Dudian Monica
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Florescu Margareta
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Plan Sectorial
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Ion Raluca Andreea
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2014-2017

Nica Elvira

elvira.nica@man.ase.ro
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2014-2017

Olaru Marieta

olaru.marieta@gmail.com ;
olaru.marieta@com.ase.ro

Bridge

2016-2018

Oprea Simona Vasilica

simona.oprea@csie.ase.ro

FP7

2012-2016

Petrescu Eva Cristina

eva.petrescu@mk.ase.ro

Horizon 2020

2015-2018

Roman Monica Mihaela

monica.roman@csie.ase.ro

Mediu Afaceri

2016-2020

Strat Vasile Alecsandru

vasile.strat@bbs.ase.ro
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2013-2016

Toma Aida Elena

aida.toma@csie.ase.ro

Idei

2012-2016

Tudor Ciprian
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Idei
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24.

Tăbăcărie verde- modalităţi de valorificare
energetică a deşeurilor biodegradabile
Modele de dezvoltare a lanţurilor scurte de
valorificare pe filiera producţiei primarăservicii- depozitare- piaţă de desfacere
Studiu de impact al companiei KMG
ROMPETROL la nivelul economiei
naţionale şi regionale
Instrumente eco-economice viabile pentru
cuantificarea serviciilor ecosistemelor de pe
teritoriul Romaniei
Sistem integrat de management al inovării
în IMM-uri
Soluţii informatice pentru analiza şi
optimizarea consumului de energie electrică
în reţele inteligente
Enhancing risk management partnerships
for catastrophic natural disaster in Europe
Cartografierea mobilităţii- mijloace,
instituţii şi efecte structurale ale mobilităţii
tinerilor în Europa
Arabesque Business School – program de
evaluare și dezvoltare capacitate
managerială
Flexible statistical modeling and robust
analysis of financial data
Stachastic analysis and parameter
astimation in systems with memory
Modelarea şi analizarea distribuţiilor
empirice non- normale cu noi metode
probabilistice. Creşterea performanţei
portofoliului şi imbunătăţirea strategiilor de
management al riscului
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26.

Spaţiul privat al consumatorului: ce este şi
cum poate fi abordat pentru a genera un
impact micro şi macro-economic pozitiv
Cercetare de marketing privind
oportunitatea de lansare pe piaţă a
produsului apă îmbuteliată
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Vegheş Călin Petrică

calin.veghes@mk.ase.ro

Mediu Afaceri

2016-2017

Vegheş Călin Petrică

calin.veghes@mk.ase.ro

