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I.

Proiecte si programe de cercetare

A. Pilonul economic
A.1. Proiecte in derulare
Nr.
Nr. şi
Titlu proiect
crt
data
contract
1
92-121 Studii de
competitivitate ale
sectorului
intreprinderilor mici si
mijlocii in perspectiva
dezvoltarii durabile
locale si regionale prin
politici economicofinanciare
A.2. Proiecte propuse
Nr.
Termen
Titlu proiect
crt
1

13.01.2009

'New Strategies of the
Fiscal Policy for
Economic Growth

Director
proiect
Doinita
Ariton

Valoarea
Tip contract (Fonduri
finanţării
publice, mediu de
în 2009
afaceri)
180206 Proiecte de Cercetare
Complexe Competitia
C2_2008 PARTENERIATE

Director
proiect

Valoarea Tip contract (Fonduri
finanţării
publice, mediu de
în 2009
afaceri)
Doinita
96683 FP7-SSH-2009-A /
Ariton
EUR FP7-SSH-2009 Collaborative research
projects and Research
for the Benefit of
Specific Groups Civil Society
Organisations +
Cooperation Programme
/ Theme 8 / Socioeconomic Sciences and
Humanities
(SSH)

2

12.03.2009

PUBLIC GOVERNANCE

Doinita

30000 European

PRINCIPLES
IMPLEMENTATION AND
THEIR EFFECTIVENESS PRINCIPIILE
IMPLEMENTARII SI ALE
EFICIENTEI GUVERNARII
PUBLICE

3

30.03.200
9

4

30.03.200
9

5

30.03.200
9

6

2009

7

2009

8

2009

9

2009

10

2009

11

2009

European
integrated
approaches to Develop
URban
Economies
(ENDURE)
Transfer of experiences
and exchanges with ICTs
in public bodies (TRANICT)
Quality and sustainability
in regional tourism
(QUALI-TOUR)
Performanţa economică a
sectorului IMM în
condiţiile dezvoltării
durabile
Politici fiscal-bugetare de
stimulare a creșterii
economice în condiţiile
dezvoltării durabile
Cooperarea sectorului
IMM la nivel regional
pentru consacrarea
principiilor de dezvoltare
durabilă
Dezvoltarea și schimbul
transfrontalier al bunelor
practici în domeniul
responsabilităţii sociale
și de mediu
Program de colaborare cu
Centrul de Cercetari
Financiare si Monetare
“Victor Slavescu”
Program de colaborare cu
Universitatea din Hasselt,
Belgia

Ariton

EUR Collaborative
Research Projects
in the Social Sciences
(ECRP)

Doinita
Ariton

130000 INTERREG IV C
EUR

Doinita
Ariton

257850 INTERREG IV C
EUR

Anisoara
Popa

228010 INTERREG IV C

Florian
Nuţă

Alina
Nuţă

EUR
10000 Mediul de afaceri, acord
EUR bilateral

10000 Mediul de afaceri
EUR

Carmen
Sîrbu

10000 Mediul de afaceri, acord
EUR bilateral

Florian
Nuţă

10000 Mediul de afaceri, acord
EUR bilateral

Viorel
Ariton

Participare comună la
Programe de
Cercetare Natională şi
Internaţională
Participare comună la
Programe de
Cercetare
Internaţională

Andy
Puşcă,
Viorel
Ariton

12

2009

Program de colaborare cu
Universitatea Catolica
Sacre Cuore, Italia

Doinita
Ariton

Participare comună la
Programe de
Cercetare
Internaţională

B. Pilonul protecţia mediului înconjurător
B.2. Proiecte propuse
Nr. Termen
Titlu proiect
crt
1

2009

2

2009

Stimularea mediului
antreprenorial pentru
dezvoltarea și
demonstrarea conștiinţei
sociale și de mediu
Water
&
Energy
sustainability in european
regions(WESER)

Director
proiect

Valoarea
Tip contract
finanţării în (Fonduri publice,
2009
mediu de afaceri)
Florian 10000 EUR Mediul de afaceri,
acord bilateral
Nuţă

Doiniţa
Ariton

141157 INTERREG IV C

C. Pilonul social
C.2. Proiecte propuse
Nr. Termen
Titlu proiect
crt

1

2009

2

2009

3

2009

4

2009

Director
proiect

Valoarea
finanţării în
2009

Integrarea programelor de
Florian
10000 EUR
CSR în strategia de
Nuţă
dezvoltare a sectorului
IMM
Dezvoltarea conștiinţei
Alina
10000 EUR
sociale și de mediu prin
Nuţă
educaţie continuă
Consolidarea cunostintelor Andy
50000 EUR
şi formarea competentelor Puşcă
profesionale ale studentilor
de la stiintele umaniste
Study on the mapping and
Doiniţa 3000 EUR
evaluation of existing
Ariton
platforms (websites) within
the cultural sector aimed at

Tip contract
(Fonduri
publice, mediu
de afaceri)
Mediul de afaceri,
acord bilateral

Mediul de afaceri,
acord bilateral

POS-DRU

EC DG EAC (Call
for tender)

stimulating debate and
cross border exchange of
matters concerning
European culture
D. Alte proiecte ale cercetării
D.1. Proiecte în derulare
Nr. Nr. şi data contract
Titlu proiect
crt
1

2

3

PROJECT 142418- ESTIA-EARTH,
LLP-1-2008-1-GRTo Sustain the
ERASMUS-ENW
Women’s Careers
as Academics,
Researchers and
Professionals in
Engineering,
Computers and
Sciences
LLP„Training service
LDV/TOI/2007/IT/40 for operators in
3
the system of
lifelong learning
and Professional
Formation and
active labour
politics” ITE
URBACT II (2007- FIN-URB-ACT 2013)
“Integrated urban
actions for
fostering and
financing
innovative
economies and
SMEs”

Director
proiect
Doinita
Ariton

Doinita
Ariton

Viorel
Ariton

Valoarea
Tip contract
finanţării (Fonduri publice,
în 2009
mediu de afaceri)
6770 EUR Erasmus Network

7400 EUR Leonardo da
Vinci

10000 EUROPEAN
EUR PROGRAMME
FOR URBAN
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
funded by the
European
Regional
Development
Fund (ERDF)

D.2. Proiecte propuse
Nr. Termen
Titlu proiect
crt

1

2

2009

2009

3

2009

4

2009

Director
proiect

Integrarea programelor de
Florian
CSR în strategia de
Nuţă
dezvoltare a sectorului
IMM
Dezvoltarea conștiinţei
Alina Nuţă
sociale și de mediu prin
educaţie continuă
Consolidarea cunostintelor Andy Puşcă
şi formarea competentelor
profesionale ale studentilor
de la stiintele umaniste
Participarea la iniţiativa
Doiniţa
strategică
DunaLog
Ariton
coordonată de către Studio
Metropolitana Budapest –
elaborarea unui program de
finanţare a dezvoltării
durabile a regiunilor şi
oraşelor aşezate de+a
lungul Dunării

Valoarea
finanţării în
2009

Tip contract
(Fonduri
publice, mediu
de afaceri)

10000 EUR Mediul de afaceri,
acord bilateral

10000 EUR Mediul de afaceri,
acord bilateral

50000 EUR POS-DRU

10000 EUR Mediul de afaceri,
acord bilateral,
POS-DRU etc.

II.

Valorificarea cercetării

A. Manifestări ştiinţifice
Nr.
crt
1.

2.

3.

4

5.

6.

Denumirea manifestării

Perioada

Persoana de
contact/site/email
Laboratoare, seminarii şi dezbateri Se vor anunta cu cel Alina Raileanu
în cadrul proiectului LdV/ ITE
putin 30 de zile alinaraileanu@univînainte
de danubius.ro
desfăşurare
Workshop DunaLog
Se vor anunta cu cel Doinita Ariton
putin 30 de zile dariton@univ-danubius.ro
înainte
de
desfăşurare
Conferinta internationala Integrare
Carmen
Sîrbu
Europeana
Realitati
si
carmensirbu@univPerspective – ediţia 4-a
danubius.ro
Florian Nuţă
6th International Conference on
Iunie 2009
Anisoara Popa
Internationalization of Quality
Assurance and Accreditation in
Higher Education

Conferinte si reuniuni de lucru în Se vor anunta cu cel
cadrul proiectului FIN-URB-ACT putin 30 de zile
înainte
de
desfăşurare
Performanţe şi riscuri în sectorul
Octombrie 2009
IMM în contextul competitivităţii
regionale şi globale (proiect
Stud_Comp_IMM)

Viorel Ariton
variton@univ-danubius.ro

Carmen Sîrbu
carmensirbu@univdanubius.ro
Florian Nuţă

B. Publicaţii ştiinţifice
EuroEconomica este revista de specialitate a DiSEDD, aceasta fiind până în 2009 sub egida
Facultăţii de Ştiinţe Economice. Publicaţia se adresează preponderant specialiştilor din ştiinţele
economice dar ramâne deschisă a abordarilor juridice si sociologice a diverselor aspecte economice.
La propunerea grupului editorial revista va avea în 2009 trei apariţii anuale deoarece din analiza
statisticilor asupra impactului internaţional s-a constatat necesitatea creşterii frecvenţei de apariţie.
Astfel în 2010 revista va putea să fie propusă pentru a fi inclusă in ISI Tompson.
In partea a doua a anului 2009 este planificată a nouă apariţie editorială, de specialitate, care să se
adreseze preponderent ştiinţelor umaniste: comunicare, drept, administraţie publică, sociologie.
C.

Cercul ştiinţific studenţesc

(Coordonator: Florian Nuţă)
Cercul ştiinţific de economie şi administrarea afacerilor al Universităţii Danubius din Galaţi îşi
propune să reprezinte o platformă de manifestare intelectuală în domeniul amintit pentru studenţi.
Obiectivul general al cercului este acela de a realiza infrastructura umană şi instituţională pentru
pregătirea tinerilor cercetători. Printre activităţile presupuse de existenţa cercului amintim:
organizarea de şedinţe tematice de prezentare a ultimelor realizări ale membrilor, prelegeri tematice
a unor invitaţi din ţară şi străinătate urmate de dezbateri, participarea pro activă a studenţilor la
îmbunătăţirea permanentă a cursurilor predate la facultatea de ştiinţe economice, participarea la
organizarea unor manifestări ştiinţifice studenţeşti, consiliere ştiinţifică şi tutoriat pentru realizarea
de lucrări ştiinţifice menite participărilor la conferinţe şi workshopuri studenţeşti, realizarea de
activităţi în piaţa muncii prin cooperarea cu reprezentanţi ai mediului de afaceri, realizarea de studii
de sinteză privitoare la piaţa muncii, ofertă educaţională, etc., editarea unui jurnal tipărit şi
întreţinerea unui blog, etc.
În cadrul cercului se vor propune abordări inter şi pluridisciplinare ale contextului economic şi
social al cercetării ştiinţifice.
Totodată cercul ştiinţific studenţesc poate să ofere iniţierea şi orientarea celor care doresc să îşi
continue cercetarea la o formă superioară de învăţământ (master şi doctorat) prin module de
pregătire a membrilor cercului (metodologia cercetării, epistemologie, autoriat ştiinţific, etc.).
Rector,

Director DiSEDD,

Prof. univ. dr. Benone PUSCA

Prof. univ. dr. Doinita ARITON

