ar

Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume FLORESCU, MARGARETA STELA
Adresă(e) București
Telefon(oane)

021.319 19 00

Fax(uri)

021.319 19 01

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Mobil: 0724375756

margareta.florescu@ari.ase.ro
Română
17 noiembrie 1965
Feminin

Experienţa profesională
Perioada

Prezent

Funcţia sau postul ocupat

Profesor univ. dr. domeniul Management, specializarea Managementul cercetării dezvoltării și
inovării; Managementul proiectelor publice

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Prelegeri la disciplinele: Managementul cercetării dezvoltării și inovării, Managementul proiectelor publice –
curs de zi, master.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Academia de Studii Economice București – Facultatea de Administrație și Management Public
Învățământ superior

2018 –prezent Director al Institutului de Cercetări Avansate al Academiei de Studii Economice din
București (conform DECIZIE nr 1204/31.01.2018)

1

Activităţi şi responsabilităţi Coordonează desfășurarea unor activități de cercetare științifică avansată / realizarea și organizarea de
principale conferințe științifice / seminarii științifice / manifestări științifice de înalt nivel pentru înțelegerea instrumentelor
de finanțare prin proiecte de cercetare și a programelor de finanțare actuale: H2020, Erasmus Plus,
Programul EEA; Asigură conducerea operativă a activității ARI; Coordonează pregătirea și desfășurarea
unor proiecte de cercetare, cu caracter interdisciplinar, prin participarea specialiștilor din centrele de
cercetare ale ASE, din școlile doctorale și a cercetătorilor afiliați și neafiliați centrelor de cercetare,
compatibile și comparabile cu preocupările existente în acest domeniu pe plan internațional, pentru punerea
în valoare a avantajelor competitive ale ASE
Numele şi adresa angajatorului
Perioada

Academia de Studii Economice din București
2016-2018
Prodecan (conform DECIZIE nr RU din 04.04.2016)

Activităţi şi responsabilităţi Coordonează relațiile cu mediul economico-social și viața studentească; Relații cu alte universități și cu
principale învățământul preuniversitar; Coordoneaza dezvoltarea de programe/proiecte în parteneriat cu mediul
economico-social; Asigură parteneriate pentru practica de specialitate a studenților; Coordonează
organizarea și funcționarea serviciilor oferite studenților și dezvoltarea relațiilor cu organizațiile și asociațiile
studenților; Monitorizează acordarea de burse și alte forme de sprijin pentru studenți; Colaborează cu
Prorectorul responsabil cu activitatea responsabil cu activitatea de relații cu mediul economico-social și
viața studentească
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Perioada

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Academia de Studii Economice din București – Facultatea de Administrație și Management Public
Învățământ superior
2012-2016
Prodecan (conform DECIZIE nr 125/RU din 04.04.2012)
Coordonează activitate de cercetare științifică, dezvoltare și inovare; Coordonează activitatea de informare
electronică a studenţilor și activitatea de actualizare a site-ului facultăţii; Coordonează activitatea de
management al calității în cercetarea ştiinţifică și în învățământ în cadrul facultăţii. Asigură interfaţa facultăţii
în manifestările publice legate de cercetarea științifică națională și europeană la, evenimentele de la nivelul
ASE; Colaborează cu Prorectorul responsabil cu activitatea de cercetare științifică dezvoltare și inovare.
Academia de Studii Economice din Bucuresti – Facultatea de Administrație și Management Public
Învățământ superior
2010 - 2012

Funcţia sau postul ocupat

Prodecan (conform DECIZIE nr 1025/RU din 15.12.2010)

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Coordonează programele de licenţă; Coordonează activitatea de informare electronică a studenţilor și
activitatea de actualizare a site-ului facultăţii; Coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică a facultăţii.
Asigură interfaţa facultăţii în manifestările publice legate de evenimentele la nivelul ASE; Colaborează cu
Prorectorul responsabil cu activitatea didactică, programele de licență și masterat și cu Prorectorul
responsabil cu activitatea de cercetare științifică și de doctorat.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Academia de Studii Economice din București – Facultatea de Administrație și Management Public
Învățământ superior
2019

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic invitat
Activităţi şi responsabilităţi Acțiuni de cercetare de excelență privind colaborarea în cadrul unor rețele de cercetare internaționale
principale
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Reykajvik, Islanda
Perioada

2019

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic invitat

2

Activităţi şi responsabilităţi Extinderea sistemului de management al activității de cercetare prin crearea unei platforme de cercetare
principale avansate si a unui mediu de transfer cunostiinte in vederea accesarii de proiecte europene
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Aalto, Finlanda
Tipul activităţii sau sectorul de Învățământ superior
activitate
Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic invitat
Perioada

2019

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic invitat
Activităţi şi responsabilităţi Susținerea și promovarea cercetărilor din domeniul socio-economic în vederea accesării și gestionării
principale proiectelor cu finanțări europene și din fondurile naționale pentru cercetare.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea CORUNA, MADRID, Spania
Tipul activităţii sau sectorul de Învățământ superior
activitate
Perioada

2019

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic invitat
Activităţi şi responsabilităţi Promovarea capitalului uman de excelență în cercetare în vederea participării la evenimente naționale și
principale internaționale de cercetare, organizate de Institutul de Cercetări Avansate al ASE
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Rotterdam School of Management, Olanda
Tipul activităţii sau sectorul de Învățământ superior
activitate
Perioada

2019

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic invitat
Activităţi şi responsabilităţi Oportunități de finanțare a cercetării prin programul Marie Sklodowska Curie Actions, precum și beneficiile
principale generate de programul Erasmus + KA2 –sesiuni organizate de Institutul de Cercetări Avansate al ASE
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Paris,Franta
Tipul activităţii sau sectorul de Învățământ superior
activitate
Perioada

2019

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic invitat
Activităţi şi responsabilităţi Organizarea evenimentelor științifice internaționale de cercetare de excelență sustinute de Institutul de
principale Cercetări Avansate al ASE
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Birmingham,UK
Tipul activităţii sau sectorul de Învățământ superior
activitate
Perioada

2019

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic invitat
Activităţi şi responsabilităţi Acțiuni de învățare și scriere de proiecte de cercetare de excelență în domenii interdisciplinare susținute de
principale Institutul de Cercetări Avansate al ASE
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Manchester,UK
Tipul activităţii sau sectorul de Învățământ superior
activitate
Perioada

2018

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic invitat
Activităţi şi responsabilităţi Pregătirea și organizarea sesiunilor de informare a tinerilor cercetători intitulată “Excellence Research – Open
principale Day” de către Institutul de Cercetări Avansate al ASE
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Zurich, Elveția
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Perioada

2018

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic invitat
Activităţi şi responsabilităţi Organizarea workshop-ului Career Development of R&D Human Resources “Valențele Carierei în Cercetareprincipale Dezvoltare”de către Institutul de Cercetări Avansate al ASE
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Milano, Italia
Tipul activităţii sau sectorul de Învățământ superior
activitate
Perioada

2010

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic invitat
Activităţi şi responsabilităţi Cursuri de managementul cercetării, implicarea în proiecte europene
principale
Numele şi adresa angajatorului Universite Computence Spania
Tipul activităţii sau sectorul de Învățământ superior
activitate
Perioada

2010

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic invitat
Activităţi şi responsabilităţi Participarea la acțiuni ale școlii doctorale ale universității, scrierea unor propuneri de proiecte europene
principale
Numele şi adresa angajatorului Universite Catalynia LEON Spania
Tipul activităţii sau sectorul de Învățământ superior
activitate
Perioada

2009

Funcţia sau postul ocupat Profesor univ dr. (conform DECIZIE 147/RU/10.04.2009)
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului ASE București - Facultatea de Management, Catedra de Administrație Publică
Tipul activităţii sau sectorul de Învățământ superior
activitate
Perioada

2008

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic invitat
Activităţi şi responsabilităţi Cercetare
principale
Numele şi adresa angajatorului Universite catholique de Louvain, Belgia
Tipul activităţii sau sectorul de Învățământ superior
activitate
Perioada

2008

Funcţia sau postul ocupat

Contact Point FP7

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Managementul proiectelor internaționale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

APRE, Roma, Italia
Managementul proiectelor internaționale
2008

Funcţia sau postul ocupat

Lector

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Lector al unui modul de Management al proiectelor de finanțare europeană

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Politecnica de Catalunya-Barcelona, Spania
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Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Certificat european
2008

Funcţia sau postul ocupat

Cadru didactic invitat

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Cercetare

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Universitatea Roma II Italia - Facultatea de Economie
Învățământ superior
2008

Funcţia sau postul ocupat

Responsabil științific proiecte PNII Domeniul 2, Domeniul 3

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Responsabil științific proiecte

Numele şi adresa angajatorului

Ministerul Educației și Cercetării /Centrul Național de Management Programe

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Management program și management proiecte naționale - responsabil științific

Perioada

2007

Funcţia sau postul ocupat

Bursier

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Formare antreprenorială

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Harvard Business School –USA, (EECPCL)
Certificat internațional
2007

Funcţia sau postul ocupat

Cadru didactic invitat

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Cercetare și formare didactică

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Universitatea de Științe Sociale din Toulouse –Franța
Învățământ superior
2007

Funcţia sau postul ocupat

Cadru didactic invitat

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Cercetare și predare

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Universitatea Carlos III și Complutence Madrid Spania, Spania
Învățământ superior
2007

Funcţia sau postul ocupat

Conferențiar Univ Dr.(conform DECIZIEI 182/RU 23.05.2007)

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Managementul proiectelor

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Academia de Studii Economice București - Facultatea de Management, (Decizia nr. 194/20.12.2006)
Învățământ superior
2006
Responsabil științific proiecte - MODUL III Program CEEX
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Activităţi şi responsabilităţi
principale

Responsabil științific proiecte

Numele şi adresa angajatorului

Ministerul Educației și Cercetării /Centrul Național de Management Programe

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Management program și management proiecte naționale-responsabil științific

Perioada

2006

Funcţia sau postul ocupat

Doctorand în economie

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Tema tezei de doctorat: ”Evaluarea cercetării dezvoltării inovarii , în contextul managementului strategic”
(decizia 1052/5.12.2006)

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Academia Română/ Institutul Național de Cercetări Economice
Economie
2004

Funcţia sau postul ocupat

Director program

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Director program ‘”CORINT” (Colaborări și Parteneriat Internațional/ Responsabil subprogram EUREKA R
(decizia 15/12.11.2004)

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Ministerul Educației și Cercetării /Centrul Național de Management Programe
Management program și management proiecte europene
2004

Funcţia sau postul ocupat

Lector universitar (decizia nr.1612/12.05.2004)

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Managementul proiectelor în sector public

Numele şi adresa angajatorului

ASE București - Facultatea de Management

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Managementul cercetării dezvoltării inovarii

Perioada

2002-2004

Funcţia sau postul ocupat

Conducător executiv al “Organismului de Certificare a Calității Produselor din Industria de Pielărie și
Încălțăminte CER-PI”. (decizia nr.18/2002)

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Cercetare

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

INCDTP Sucursala ICPI -Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Textile Pielărie Sucursala - Institutul
de Cercetare Pielărie – Incălţăminte, București
Cercetare
2002-2004

Funcţia sau postul ocupat

Cercetător științific grad III, (decizia nr.31/2002)

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Cercetare

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

INCDTP Sucursala ICPI -Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Textile Pielărie Sucursala - Institutul
de Cercetare Pielărie – Incălţăminte, București
Cercetare
1995-2002

Funcţia sau postul ocupat

Cercetător științific

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Cercetare
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Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Societatea de Cercetare Înlocuitori Piele Produse Auxiliare – București (decizia nr.91 /1995)
Cercetare
1999

Funcţia sau postul ocupat

Doctor in chimie, Specialitatea Chimie Organica având ca

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Teză de doctorat cu titlul : “Sinteza şi caracterizarea unor derivaţi ai acizilor graşi ca agenţi de ungere în
pielărie“

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Cercetare

Perioada 1992
Funcţia sau postul ocupat Admiterea la doctorat, examen
Activităţi şi responsabilităţi Titlul lucrării de doctorat: ”Chimia materialelor auxiliare în pielărie”, 15.02.1992
principale
Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Al .I. Cuza” Iaşi
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

1992-1999

Funcţia sau postul ocupat

Doctorand

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Susținerea a trei examene și două referate, conducător științific prof. dr. Gh. Surpateanu – Universite du
littoral (MREID),France

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Universitatea “Al .I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Chimie
Specialitatea chimie organică
1991-1994
Inginer

Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

SCIPPA-SA (Societatea de Cercetare Înlocuitori Piele Produse Auxiliare) – București
Cercetare

Educaţie şi formare
Perioada
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

2019
Certificat în ,,Excelența organizațională și cultura calității, competențe:îmbunatățirea calității și eficienței
activității didactice în cadrul ASE prin promovarea unei culturi a calității , bazate pe principiile excelenței
organizaționale

Perioada
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

2011
Certificat în Dreptul Uniunii Europene

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Academia de Studii Economice din București/Fondul Social European cotract POS DRU 9/3.1/S.1/
2008
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

MEdC/Academia de Studii Economice din București
2008

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

EU Certificate No 2008.S02601.0176

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Course -Project Management for European Founds

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

The Foundacio Politecnica de Catalunya Spania

Managementul proiectelor europene
2008
Certificate MEdC/ASE seria G nr 0029810
Curs postuniversitar de pregatire psihopedagogică și metodică,

Ministerul Educației și Cercetării / Academia de Studii Economice București

2007
Certificat internațional
Antreprenoriat, microeconomie, macroeconomie, economie generală

Harvard Business School –USA, (EECPCL)

2006
Doctorand în economie (decizia 1052/5.12.2006)
Economie, management strategic

Academia Română

2006
Certificate of attendance, Sinaia, August 25th-September 2nd
Econofizică

International School on “Econophysics and Complexity”

2006
Certificat al SMC
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Curs „Sistemul de Management al Calității conform cerințelor SR EN ISO 9001 :2001”

Centrul Național de Management Programe CNMP București

2006
Atestat de compețente lingvistice
Limba engleză

Academia de Studii Economice București - Centrul de Limbi Moderne “PROSPER-Language Centre” ,
29.08.2006
2003
Certificat avizat de Ministerul Învățămantului nr.1296/22.08.2003
Engleza premediu

PICON School,București

2003
Certificat avizat de Ministerul Învățămantului nr.1210/4.08.2003
Engleza începători

PICON School, București

2002
Certificat avizat de Ministerul Educației și Cercetării nr.6235/19.04.2002

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Programare web-design

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

“Total School”, București

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

2002
Certificat nr.265/04.12.2002 - Curs
Cerințele Standardului ISO/CEI 17025 ; Documentele sistemului calității laboratoarelor conform ISO/CEI
17025
SRAC CERTSERV, București

2002
Atestat nr.8/12.04.2002
Formarea auditorilor interni
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
erioada

INCDTP - Sucursala ICPI București

2002
Atestat nr.19/27.03.2002
Sistemul de Management al Calității conform cerințelor SR EN ISO 9001 :2001

INCDTP - Sucursala ICPI București

1999

Calificarea / diploma obţinută Doctor în chimie (Diplomă nr.118/8.10.1999)
Disciplinele principale studiate / Chimie - Specialitatea Chimie Organică
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea “Al .I. Cuza” Iaşi Facultatea de Chimie
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada

1992
Admitere doctorat
Chimie - Specialitatea Chimie Organică

Universitatea “Al .I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Chimie

1991
Curs de pedagogie absolvit cu nota 10 - act de atestare a pregătirii pedagogice în vederea angajării ca
profesor în învăţământ (nr.5220/19.07.1991)
Pedagogie

Ministerul Educației și Cercetării /Facultatea de Textile- Pielărie

1986-1991

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de inginer - nota 10: Nr.11051/49000/29.11.1991 și media de absolvire: 9,66
Disciplinele principale studiate / Chimie, specializarea:Tehnologia chimică a produselor textile, piele, înlocuitori din piele
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Institutul Politehnic ‘’Gh.Asachi”, Facultatea de Textile-Pielărie Iaşi,
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada

1980-1984

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat nr. 155769/119/6.07.1984
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

10

Numele şi tipul instituţiei de Liceul nr. 3, Craiova
învăţământ / furnizorului de
formare

Specializări:

5- 7 decembrie 2006
Project Officer Meeting 2006 Brussel, Belgia- stagiu de pregătire a ofiţerilor de management al proiectelor
internaționale EUREKA - stabilirea strategiilor europene a regulilor şi procedurilor privind utilizarea aplicaţiilor
web EUREKA, a instrumentelor EPO (Oficiul European de Patente), precum şi prezentarea serviciilor adaptate
pentru IMM-uri ce realizează cercetare în cadrul programului Eurostars
10-17.2007
Universitatile Carlos III și Complutence Madrid Spania stagiu de pregătire în domeniul Analiza cantitativă și
calitativă a efectelor reformei administrației publice asupra procesului integrării în Uniunea Europeană din
perspectiva reducerii decalajelor de dezvoltare dintre regiunile economice; stagiu de pregatire al proiectelor
publice internaționale
17-24 noiembrie 2007
Universitatea de Științe Sociale din Toulouse - Franța stagiu de pregătire în domeniul managementului de
proiect și al bunelor practici și al dinamicii abordării managementului proiectelor cu finanțare națională
comparativ cu cele finanțate din fonduri europene.
19-25 iulie 2007
HARVARD BUSINESS SCHOOL –USA
European Entrepreneurship Colloquium On Participant- EECPCL program; Centered Lear Dissertation:
Theories of Entrepreneurship Teaching Quantitative Materials with Cases How Business Schools Lost Their
Way Education for Judgment, European Foundation for Entrepreneurship Research
A Framework for Course and Intellectual Developmentning, - diploma HARVARD USA
09- 16 februarie 2008
Facultatea de Economie din cadrul Universității Roma II stagiu de pregătire în sfera managementului
activităților de cercetare științifică pe proiecte internaționale din Programul Cadru 7
18-25 mai 2008
UNIVERSITATEA POLITECNICA DE CATALUNYA-Barcelona Spania stagiu de pregătire în cadrul
Programului de Perfecționare Profesională în domeniul Managementului Proiectelor cu fonduri Europenediplomă recunoscută la nivel european “Managementul Proiectelor cu Finanțare din Fonduri Structurale
17-23 noiembrie 2008
Universite catholique de Louvain-Belgia stagiu de pregatire în vederea pregătirii unor proiecte internaționale din
cadrul domeniului socio-economic FP7
8-20 decembrie 2009
Cadru didactic invitat la Universite Catalynia LEON Spania- schimb de experiență pe programe doctorale
20-25.06..2010
Universitatile Carlos III si Complutence Madrid Spania schimb de bune practici în domeniul reformei
administrației publice din perspectiva reducerii decalajelor de dezvoltare dintre regiunile economice; stagiu de
pregătire al proiectelor publice internaționale
20.02.2011-25.02.2011
Universitatea CORVINUS Budapesta,Facultatea de Economie, Departamentul de Politici Publice şi
Management: schimb de experiență în cadrul programului de master în Administraţie Publică: Public Policy
and Management; schimb de bune practici în domeniul calităţii masterului de Administraţie Publică
19.01.2012 - 26.01.2012
Training and Teaching Center, București
Program perfecționare formator (COR 242401) în management de proiect, în proiecte europene POS
DRU, PODCA - Certificat nr. 836/31.01.2012
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Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleza

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

Limba franceza

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Activitate didactică
Discipline predate: ,Mangementul cercetării și dezvoltării, Managementul investițiilor, Managementul afacerilor
prin proiecte, Managementul proiectelor în sector public, Managementul proiectelor cu finanțare europeană,
Managementul proiectelor publice, Tehnici de luare a deciziilor în administraţia publică, Managementul
Mediului.
În perioada 2004-2019, am participat la activitățile didactice curente ale Faculății de Management iar din anul
2009 în cadrul facultății de Administrație și Management Public ASE București, cum ar fi:
- participarea în calitate de membru, la comisiile de licență ale facultății;
- participarea în calitate de supraveghetor la admitere în ASE;
- participarea la activitățile desfășurate cu ocazia concursului de admitere la ASE;
- coordonarea realizării unor comunicări ştiinţifice pentru sesiunile de cercetare studenţești şi a
lucrărilor de dizertaţie de către cursanţii de la programele de masterat și studii postuniversitare;
- coordonarea lucrărilor de licență a studenților
- participarea în calitate de membru în comisiile de disertație la masterat și studii postuniversitare;
- participarea în calitate de membru în comisiile de susţinere de referat/examen/teză pentru stagiul de
doctorat.
- participarea în calitate de profesor invitat la masterat și studii postuniversitare
- director al unui curs postuniversitar :”Managementul proiectelor “
- evaluator al Comisiei Școlii doctorale din ASE București
În paralel, în această perioadă am colaborat şi cu alte facultăţi sau departamente din cadrul ASE, astfel:
- Departamentul de formare permanentă, în cadrul mai multor programe de studii postuniversitare cum
ar fi: Managementul proiectelor
- Departamentul de învăţământ la distanţă, pentru activități didactice desfășurate în centrele teritoriale:
Bucureşti, Covasna,Târgovişte, Piatra Neamţ, Tulcea, Buzău
- Departamentul de Cercetări Economice, pentru derularea unor proiecte de cercetare câştigate prin
competiţie sau cu mediul de afaceri.

În cadrul ASE au fost realizate evaluări instituționale în perioada 2007-2019 după criteriile instituționale
asociate postului didactic de conferențiar universitar/profesor universitar la care am obținut calificativul
FOARTE BINE
Tot în cadrul ASE au fost realizate evaluări ale cadrelor didactice de către studenţi (prin chestionare) la care am
obţinut calificative de excelent și bun la aspecte cum ar fi:
- Pregătirea cadrului didactic pentru curs sau seminar;
- Raportul cadru didactic /student;
- Abilitatea cadrului didactic pentru a stimula interesul pentru curs/seminar;
- Cunoştinţele cadrului didactic privind disciplinele din structura postului; Aptitudinii pedagogice ale
cadrului didactic, etc.
Activitatea științifică : publicații/premii/ brevete
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Autor sau coautor a mai multor cărți - edituri românești.
Cele mai importante sunt:
Managementul proiectelor publice, Editura Curtea Veche 2008, București, ISBN 978-973-1983-04-2
Managementul cercetării științifice, Editura ASE, 2006, București, ISBN 973-594-758-7
Managementul proiectelor din sector public, Editura Curtea Veche, 2006, București, ISBN 973-9467-71-7
Modelarea și simularea proceselor economice, Editura Fundația România de Mâine, 2006, București
ISBN (10)973-725-569-0;(13)978-973-725-569-3
“Ghid de bune practici” www.cnmp.ro
 13 cursuri universitare ca prim autor și cărți de specialitate ca și coautor
 127 lucrări ştiinţifice susţinute la diferite simpozioane şi conferinţe de prestigiu internaționale şi
publicate în volume;
 133 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate recunoscute în țară și în străinatate;
 73 contracte de cercetare ştiinţifică, finanțate din Programe de Cercetare Internaționale, din
Programe Naționale de Cercetare
 7 brevete de invenție; / cereri de brevete
 7 premii la nivel național/internațional
12 Articole în reviste cotate ISI având un factor de impact f ≥0,1 (articole în reviste internaționale cotate
ISI cu cel mai mare grad ISI 1 și 2 “The Journal of Physics”, în revista “MATCH Communications in
Mathematical and in Computer Chemistry”, revista “Syntetic Communications Taylor&Francis” și 33 Articole în
reviste cotate ISI cu factor de impact f ≤ 0,1 sau în reviste indexate în cel puţin una din bazele de date
internaţionale recunoscute
Director al Institutului de Cercetări Avansate al ASE București: având coordonarea și rolul de a:
• Asigura pregătirea și desfășurarea unor proiecte de cercetare, cu caracter interdisciplinar, prin
participarea specialiștilor din centrele de cercetare ale ASE, din școlile doctorale și a cercetătorilor
afiliați și neafiliați centrelor de cercetare, compatibile și comparabile cu preocupările existente în
acest domeniu pe plan internațional, pentru punerea în valoare a avantajelor competitive ale ASE;
• Asigura inițierea și desfășurarea unor activități de cercetare științifică avansată / realizarea și
organizarea de conferințe științifice / seminarii științifice / manifestări științifice de înalt nivel pentru
înțelegerea instrumentelor de finanțare prin proiecte de cercetare și a programelor de finanțare
actuale: H2020, Erasmus Plus, Programul EEA;
• Participa la acțiunile rețelelor universităților europene, acțiuni ce conduc la schimbul de cunoștințe și
experiență în cercetare și educație, încurajarea profesorilor și a tinerilor cercetători pentru crearea
unei rețele eficiente de excelență în cercetare și coagularea unor poli de excelență în cercetare;
• Participa la creșterea performanțelor științifice ale ASE în domeniul cercetării economice avansate
interdisciplinare, al promovării și afirmării acesteia în țară și străinătate, în scopul creșterii vizibilității și
prestigiului academic și științific al ASE.
Coordonarea unor acțiuni de cercetare naționale cu participare europeană:
-Organizarea workshop-ului “Inovație și scriere academică”
-Organizarea sesiunii de informare privind “Creșterea vizibilității cercetării economice românești pe plan
internaţional”, în cadrul proiectului CERTRAN
- Organizarea unei sesiuni de dezbatere și instruire pentru identificarea oportunităților de aplicare și utilizare a
Portalului Participanților în cadrul Programului Orizont 2020
- Organizarea unor sesiuni de informare și dezbatere a proiectelor din Programul Operațional Capital Uman
- Scrierea și depunerea unui proiect ERASMUS + “Developing the Academic Entrepreneurial Potential for a
Successful Career”
-Organizarea sesiunii de informare privind “Îmbunătăţirea performanțelor departamentelor și colectivelor de
cercetare din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureștiprin facilitarea accesului la literatura de
specialitate, baze și bănci de date specifice bioeconomiei, informaticii economice și digitalizarea afacerilor”, în
cadrul proiectului CERTRAN
-Identificarea și cooptarea în activitatea de cercetare a tinerilor doctoranzi, postdoctoranzi și cadre didactice
specializate din țară și străinătate, pentru crearea polului de cercetare de excelență în ASE
-Organizarea workshop-ului „Dezvoltarea experimentală a tehnologiilor emergente din domeniul
neuromarketing la nivelul reţelelor sociale online şi studiul impactului acestora la nivelul utilizatorilor”, în cadrul
proiectului FutureWeb
- Organizarea realizării unui studiu calitativ si cantitativ în vederea identificării nevoilor de cercetare de
excelență din ASE
- Organizarea sesiunilor de informare a tinerilor cercetători intitulată “Excellence Research – Open Day”, cu
prezentarea oportunităților de finanțare a cercetării prin Marie Sklodowska Curie Actions, 13
a platformei
Euraxess, precum și beneficiile generate de programul Erasmus + KA2
- Organizarea workshop-ului Career Development of R&D Human Resources “Valențele Carierei în CercetareDezvoltare”

-Organizarea workshopului ”Future of Research in Academia”

Premii științifice naționale și internaționale acordate pentru activitatea științifică
și de cercetare pentru lucrări de cercetare
M.Florescu, Diploma Georgescu Roegen- nominalizare pentru cercetare stiințifică în cadrul proiectelor
finanțate de organisme naționale sau internaționale, ASE București, 7 aprile 2006, București
M.Florescu,Certificate of Appreciation,Presented to in appreciation for presenting a lecture in the 4 th WEAS
International Conference,WEAS Publications Departament,Venice Italy , 22 noiembrie 2006
Coara G,Crâșmaru M, M.Florescu ,Trandafir V, MEDALIE DE BRONZ- ”33-lea Salon Internațional al Invențiilor,
Tehnicilor și Produselor Noi” - pentru Brevetul de invenție:”Huille de foie de requin/procede d’obtention”,Salonul
Internațional de Invenții Geneva, Elveția 6-10 aprilie,2005
M.Florescu, Diploma N.N Constantinescu ,nominalizare pentru „Valorificarea internațională a rezultatelor
cercetării științifice”, lucrări științifice publicate în reviste indexate ISI, ăn baza de date internaționale, ASE
București, 8 aprilie 2005, București
M.Florescu,G.Macovescu, Premiul III la „Salonul Cercetării -2005” obținut la proiectul internațional „Leather
by product-Reciclarea subproduselor din industria de pielărie”, Proiect cu valorificare la agenții economici
PV,MEdC/ANCS SALONUL CERCETĂRII, Direcția de transfer tehnologic și infrastructuri, București, 2005
M.Florescu, Diploma N.N Constantinescu, nominalizare pentru „Valorificarea internațională a rezultatelor
cercetării științifice”, lucrări științifice publicate în reviste indexate ISI, în baza de date internaționale, ASE
București, 2006, București
M.Florescu, Diploma N.N Constantinescu, nominalizare pentru „Valorificarea internationala a rezultatelor
cercetării științifice”, lucrări științifice publicate în reviste indexate ISI, în baza de date internaționale, ASE
București, 2007, București
M.Florescu, samd, MEDALIE DE ARGINT, obținută de invenția prezentată în Standul României la Salonul
ARCA-2007, Festivitatea de Premiere: (11-16 Septembrie 2007), 2007, Zagreb, CROAȚIA
Brevete de invenție/ cereri de brevete
„Compoziţie de finisare a încălţămintei cu feţe din piele naturală„ nr 107687/1993, România aplicat
la SCIPPA SA ,București care se referă la o compoziţie de finisare a încălţămintei cu feţe din piele
naturală obţinut din nitroceluloză dizolvată în solvenţi organici şi plastifiată cu plastifianţi esteri și/sau
siliconici în varianta incoloră sau colorată
„Agent de gresare pentru piei şi procedeu de obţinere”, Hotărâre de brevet 7/3033 din 29.08.2008 invenţia se referă la un agent de gresare pentru piei naturale pe bază de ulei de ficat de rechin din Marea
Neagra şi la procedeul de obţinere al acestuia.
“Compoziție de pastă de pigment pentru finisarea pieilor naturale, compoziţie şi procedeu de
obţinere” Hotărâre de brevet nr.3/139 din 30.07.2008- invenţia se referă la o compoziţie şi procedeu de
obţinere a pastelor de pigmenţi destinate vopselelor de acoperire a pieilor naturale, compoziţie ce
utilizează ca liant, în parte sau în totalitate, dispersii de polimeri sintetici de natură acrilică.
”Liant polimeric şi procedeu de obţinere a acestuia“ Hotărâre de brevet nr.3/294 din 28.11.2008,
RO122205 B1- invenţia se referă la un liant acrilic şi procedeul de obţinere al acestuia realizat prin
copolimerizare, care se utilizează la finisarea suprafeţei pieilor naturale în compoziţia pastelor de pigment
sau în amestec cu acestea.

14

”Compoziție pentru vopsirea suprafeței pieilor naturale” Hotărâre de brevet nr.3/140 din
30.07.2008, Hotarare de brevet nr.RO 122290 B1 invenția se referă la o compoziție pentru vopsirea de
suprafață a pieilor naturale, compoziție ce are la bază o pastă de pigment cu lianţi polimerici de natură
acrilică
„Compoziție de pastă pigment pentru finisarea pieilor naturale și procedeu de obținere a
acesteia” Hotărâre de brevet nr. RO 122291 B1 invenția se referă la o compoziție de pastă pigment
pentru finisarea pieilor naturale pe baza de liant, pigment și ulei de ricin sulfatat și neutralizat și procedeu
de obținere a acesteia”
„Agent de gresare pentru piei naturale şi procedeu de obţinere a acestuia” Hotărâre de brevet
nr.7/3330 din 29.08.2008 , RO 122299 B1 - invenţia se referă la un agent de gresare pentru piei naturale
pe bază de ulei de ficat de rechin din Marea Neagra şi la procedeul de obţinere al acestuia.
“Procedeu de obținere a uleiului din ficat de rechin din Marea Neagra”- ” Hotărâre de brevet nr RO
122299 B1 - invenţia se referă la uleiul din ficatul de rechin din Marea Neagră şi procedeul de obţinere al
acestuia.
„Compound din cauciuc și fibre de piele”- invenţia se referă la un amestec de polimeri termoplastici si
fibre de piele cromata utilizat pentru obtinerea unor articole din cauciuc şi procedeul de obţinere al
acestuia- cerere de brevet
Membru al asociaţiilor profesionale
o
o
o
o
o

Societatea Academică de Management din România
SRCTIP, Societatea Română a Chimiștilor și Tehnicienilor din Industria de Pielărie
ARSCS, Asociația Română pentru Știința Coloizilor și Suprafețelor
Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR)
Colegiul Consultativ – Comisia CD pentru Textile Pielărie și Reciclare, Materiale Noi

o
Comitet științific al “Prima Conferință Internațională Apicultura de la Știință la Agribusiness și
Apiterapie” 3-5 mai, Cluj România
o
Comitetul științific al revistei de specialitate cotată ISI “Industria Textilă”
o
Expert evaluator pe proiecte naționale al Consiliului Național al Cercetării Științifice din
Învățământul Superior – CNCSIS, membru al Fundației Europene pentru Știință;
o
Expert evaluator în management de program CORINT- (COLABORĂRI ȘI PARTENERIAT
INTERNAȚIONAL)
o
Expert evaluator pe domeniul socio-economic pentru proiecte naționale din PNII www.experticdi.ro
o
Member of the Romanian Association for Materials (ARM),
o
Expert in Materials Science and Engineering (Nachrichten aus Materialwissenschaft und
Werkstofftechnik
o
Membru MEdC/ANCS în Comisia de decernare a premiilor din cadrul „Salonul Cercetării, 20052009
o
Expert consultant pe proiecte naționale: “Elaborarea strategiei naționale în domeniul CDI
pentru perioada 2007-2013 bazată pe elementele unei planificări strategice” – proiect din Programul
sectorial /durată 18 luni
o
Expert Științific în proiectele internaționale FP6, FP7:
Coordonarea unor proiecte de cercetare naționale și europene /membru în echipe de cercetare
-“Transition- Use of public Data aiming to Secure Partnerships& Develop Product Traceability”,
-“Seamless-Small Entreprise Accessing the Electronic Market of the Enlarged Europe by a smart Service
Infrastructure, -„ Tex-Weave – CEN/EXPERT,
-UNESCO PROJECT “First European Summer School on Green Chemistry of Polymers”
-SIXTH FRAMEWORK PROGRAME PRIORITY- Structuring The European Research Area, Science and
Society
-SIXTH FRAMEWORK PROGRAME PRIORITY ASK-IT- Ambient Intelligence System of Agents for
Knowledge –based and Integrated Services for Mobility Impaired users”
-Project Technical Assistances for the FP7 NMP programme (Study on management of public R&D institutions
in Romania)

15

-Specific Programme: [Ideas] Theme: [ERC Identifier: ERC-2007-StG "National Policies of the Scientific
Research - Fundamentals for the European Integration "Proposal Acronym CAIIRO - manager of the project"
-Seventh Framework Programme (FP7), Technical And Social Aspects Of Gnss Based Road Pricing In The
Enlarged Europe And Mediterranean Area Proposal acronym: GALILEO PAYS Type of funding scheme:
Collaborative Project (Small)Call topic addressed: GALILEO-2007-1.1-01 Innovative GNSS-based Road
Applications member of the project
-Seventh Framework Programme FP7-SSH-2007-1 Socio-economic sciences and the Humanities Part 8
COLLABORATIVE PROJECTProject SHOESHINE member of the project
-Remote Management Of Chronic Disease In Rural Areas, Face To Active Aging,With Direct Participation Of
The Caregivers, Throuth E-Health, From The Perspective Of Gener- Fp7-Ict-2011-7
- E-Inclusion Of Elderly People Through Secrutity And Safe Use Of Icts- Project Acronym: Safety 4 E-Inclusion
- Fp7-Ict-2011-11
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- Program postuniversitar în Managementul Administrației Publice Cod SMIS 1566, nr ctr 8/09.04.2009 Fondul
Social European Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative/UBB/ASE2009
- Programe de pregătire postuniversitară adaptate la nevoile din administraţia publică românească, Cod SMIS
1315 Fondul Social European Programul Operațional Dezvoltarea Capacitătății Administrative/ASE/UBB 2009
-„Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţie publică”- POSDRU/86/1.2/S/60072/01.10.2010
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –
2013UBB/ASE
-.“ Susţinerea cercetării de excelenţă din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti în contextul
principiilor dezvoltării durabile şi cercetării avansate (ORFEUS)”, cod de proiect CNFIS-FDI-2018-0582
-„Creșterea capacității de cercetare în domeniul economic prin dezvoltarea de infrastructuri de cercetare
transdisciplinară”, din Programul 1 - Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2
– Performanță instituțională – Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în
CDI, PNCDI III
-EBB and FLOW: Ecological, Behavioural and social resilience for FLOurishing health and Wellbeing in cities proiect H2020
-Migration - proiect H2020
--Creșterea capacității instituționale de susținere a cercetării de excelență din ASE prin crearea unui pol de
cercetare avansată conectat la direcțiile de cercetare prioritare din cadrul Uniunii Europene (ASEPLUS) CNFISFDI-2019-0210
Participări la evenimente organizate în cadrul rețelelor/asociațiilor profesionale și a diverselor instituții
internaționale
−
,,Lines of research excellence and women's access to programs EXCELENTFEM Project ,,
Academia Oamenilor de Știință din România, 11 Mai 2017
−
42ndARA Congress at Babes-Bolyai University în Cluj-Napoca 23-05-2018
−
3rd International Conference on Comparative Public Administration and Management,–
Intellectual Capital, Knowledge & Performance –23 june 2016
−
Platforma EURAXESS 21.11.2018
−
Teleconferința internațională a tinerilor cercetători cu genericul ,,Crearea Societății Conștiinței”,
TELE-2018, Ediția a 7-a, 20-21 aprilie 2018 participanți internaționali ASEM, ARA -California, Los Angeles,
SUA
−
UNE 2016
Participări în diferite consorții și alianțe pentru accesarea unor programe cu finanțare europeană și
internațională
Organizarea de întâlniri cu managerii naționali și internaționali de fonduri de finanțare
o Maria VILI, Research Programme Officer în cadrul Research Executive Agency – Unit A1 MSC
Innovative Training Networks, a Comisiei Europene
o Ioana ISPAS, Consilier afaceri europene pe probleme de bioetică, genomică și sănătate, Direcția
Integrare Europeană și Cooperări Internaționale Ministerul Cercetării și Inovării
o Director General Sanda Hilgen – Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului
Cercetării și Inovării;
o Consilier superior Mircea Chis – Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului
Cercetării și Inovării
o Dr. Gabriela Avram – Universitatea din Limerick, Irlanda expert ai Programului COST
o Dr. Mihai Lisețchi – Universitatea de Vest din Timișoara expert ai Programului COST
o Ariana NASTASEANU, Project Advisor în cadrul Executive Agency for Small and Medium-Sized
Enterprises – Unit B2 Natural Resources;
o Letiția PAVELESCU expert proiecte din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării
o Dr. Victor VELTER – Expert – Biroul de Scientometrie și Biblioteci Universitare Unitatea Executivă
pentru Finanțarea Învățămantului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării-UEFISCDI
o Prof. dr. ing. Tudor PRISECARU – Prorector Universitatea Politehnică din București;
o Victor VELTER – Expert – Biroul de Scientometrie și Biblioteci Universitare Unitatea Executivă pentru
Finanțarea Învățămantului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării-UEFISCDI
o Radu PITICESCU – Dr. Ing.Cs1. – Institutul Național De Cercetare - Dezvoltare Pentru Metale
Neferoase și Rare – IMNR
o Roxana PITICESCU – Director General – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale
Neferoase și Rare – IMNR
Organizarea de sesiuni dedicate scrierii de proiecte complexe
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o
Organizarea unei sesiuni de dezbatere și instruire pentru identificarea oportunităților de aplicare și
utilizare a Portalului Participanților în cadrul Programului Orizont 2020- invitat speaker Ioana ISPAS Consilier
afaceri europene pe probleme de bioetică, genomică și sănătate,Direcția Integrare Europeană și Cooperări

din Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020 - Conf.univ. dr. Dan Gabriel Dumitrescu –
consilier rector al ASE București; Director General Sanda Hilgen – Organismul Intermediar pentru Cercetare
din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării, Consilier superior Mircea Chis – Organismul Intermediar pentru
Cercetare din cadrul Ministerulu iCercetării și Inovării 13-15.03.2018
o
Organizarea unui eveniment cu tema “Economia colaborativă în atenția mediuluiacademic din
România” și prezentarea acțiunii COST CA16121 “From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical
Aspects of the Collaborative Economy Dr. Gabriela Avram – Universitatea din Limerick, Irlanda Dr. Mihai
Lisețchi – Universitatea de Vest din Timișoara 24.04.2018
o
Organizarea unei sesiuni de informare și dezbatere a proiectelor din Programul Orizont 2020 - Ariana
NASTASEANU, Project Advisor în cadrul Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises – Unit
B2 Natural Resources; Letiția Pavelescu din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării 27.04.2018
o
Organizarea unei sesiuni de informare privind premisele unei publicații științifice de calitate Dr. Victor
Velter – Expert – Biroul de Scientometrie și Biblioteci Universitare Unitatea Executivă pentru Finanțarea
Învățămantului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării-UEFISCDI 14.06.2018
o
Organizare workshop “Nevoi și așteptări ale cercetătorilor din mediul academic și institutele de
cercetare”- Scopul workshopului este de a întruni cercetători atât din mediul academic, cât și din institutele de
cercetare, în vederea generării unor experiențe de lucru utile și a unor oportunități de îmbunătățire a cercetării
științifice, pornind de la nevoile și așteptările acestora. Invitati : Prof. dr. ing. Tudor Prisecaru – Prorector
Universitatea Politehnică din București;Victor Velter – Expert – Biroul de Scientometrie și Biblioteci
Universitare Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățămantului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și InovăriiUEFISCDI Radu Piticescu – Dr. Ing.Cs1. – Institutul Național De Cercetare - Dezvoltare Pentru Metale
Neferoase Și Rare – IMNR Roxana Piticescu – Director General – Institutul Național De Cercetare-Dezvoltare
Pentru Metale Neferoase Și Rare – IMNR:28.09.2018
o
Organizare workshop international “Cercetare de Excelentă în Contextul Principiilor Dezvoltării
Durabile și a Cercetărilor Deschise” 3-4 decembrie 2018
o
Organizare info day international CAREER DEVELOPMENT OF R&D HUMAN RESOURCES:
MARIE SKLODOWSKACURIE ACTIONS Bucharest, 6th of June 2019
o

Organizare info day internațional PROGRAMUL BACK TO SCHOOL Bucharest, 7th of June 2019

o
Editor Special Issue title: ,,Public policy evaluation and sustainable economic development:
Theoretical andpractical approach,, http://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues

Data 23.06.2020

Semnătura
Prof. univ.dr. Margareta Stela Florescu
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