PROIECTE DE CERCETARE – DEZVOLTARE – INOVARE
Conf. univ. dr. Goran Oana Laura
1. CONTRACTE / PROIECTE DE CERCETARE – DEZVOLTARE INOVARE OBŢINUTE PRIN COMPETIŢIE:
(2013) – PSI-HUB centrul tău de resurse pentru orientare şi
dezvoltare în carieră în domeniul psihologiei, ID 139236, status: în faza
a doua a evaluării, nr. Ordine 461 la 14.08.2013, titlul apelului « Tranziţia
de la şcoală la viaţa activă », Rol în proiect: Manager de proiect;
• (2010-2013) - Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de
monitorizare, îmbunătaţire continuă şi evaluare a calităţii în învăţământul
superior deschis şi la distanţă, pe baza indicatorilor de performanţă şi
standardelor Internaţionale de Calitate (ODEQA), cod COR 241238,
POSDRU/86/1.2/S/60720, valoarea proiectului: 20.254.888 lei, Rol în
proiect: Expert calitate în echipa de experţi pe termen lung;
• (2010-2013) - Calitate europeană în învăţământul superior,
POSDRU/86/1.2/S/62249, valoarea totală a proiectului este de
18.819.105,02 RON, Rol în proiect: Expert calitate şi analiză
organizatională în echipa de experţi pe termen lung;
• (2010-2013) - ProFeminAntrep - promovarea egalităţii de şanse în
antreprenoriat, POSDRU/97/6.3/S/64240, valoarea proiectului 20.900.060
lei, Rol în proiect: Formator în echipa de experţi pe termen lung;
• (2010-2013) – Studenţi practicieni, studenţi activi şi integraţi,
POSDRU/90/2.1/S/64176, valoarea proiectului 17.964.429.73 lei, Rol în
proiect: Coordonator practică pe specializare în echipa de experţi pe termen
lung;
• (2009-2012) - Stima de sine, autorealizare şi performanţă, temă de
cercetare discutată şi aprobată în Senatul Universităţii Spiru Haret în data de 10
octombrie 2009. Rol în proiect: Coordonator;
• (2008-2011) - Sistem pentru detecţia, clasificarea şi identificarea
factorilor subacvatici locali generatori de riscuri de securitate, Proiect
Nr.82-101 încheiat în cadrul Programului 4 – Parteneriate în Domeniile
Prioritare, DIRECŢIA DE CERCETARE 8.4 Tehnici pentru Securitate,
la data de 25.09.2008, Rol în proiect: Cercetător.
•

PROIECTE DE CERCETARE – DEZVOLTARE - INOVARE
Conf. univ. dr. Marinescu Valeriu
PE BAZĂ DE CONTRACT / GRANT AL ACADEMIEI ROMÂNE
În cadrul Centrului pentru Proiecte Europene Socio-Umane – Institutul de
Istorie şi Teorie Literară “G. Călinescu” al Academiei Române:
a) Proiectul european E – Tacit (Training pentru o cetăţenie europeană),
derulat în perioada 2007-2009, în cadrul programului EACEA – Life Long
Learning al Comisiei Europene
b) Proiectul european Europe Chantier. Formare de formatori pentru
Europa, desfăşurat în perioada 2007-2009
Acest proiect a presupus şi un stagiu de formare la Paris, în Franţa, în martie
2008 (ţări participante: Franţa, Belgia, Italia, Cehia, Polonia, România şi
Bulgaria).
Teme de cercetare pentru cele două proiecte:
- Viitorul Uniunii Europene şi valorile ei de bază
- Dialogul intercultural; cunoaşterea istoriei şi literaturii europene
- Extinderea UE: specificul celor două noi state membre, România şi Bulgaria;
- Multilingvismul
CU FINANŢARE EUROPEANĂ
1. Membru în Proiectul internaţional Visages de l’Autre dans les Balkans
et ailleurs, finanţat de Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF).
Ţări participante: România (Universitatea Spiru Haret din Bucureşti),
Grecia (Universitatea din Tesalonic), Albania (Universitatea din Tirana).
2. Participant la Proiectul POSDRU nr. 2/1.2/S/2 Dezvoltarea unui sistem
operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România cofinanţat
din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013 şi Guvernul României. Proiectul a fost derulat
de Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat
cu Mediul Economic şi Social (ACPART), aflată în subordinea Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Obiective: modernizarea sistemului de calificări din învăţământul superior
din România, compatibilizarea cu spaţiul european şi corelarea cu cerinţele
pieţei muncii; dezvoltarea şi implementarea Cadrului Naţional al Calificărilor
din Învăţământul Superior – CNCIS şi acordarea lui cu instrumentele deja
existente pe piaţa educaţiei şi a muncii; crearea şi implementarea Registrului
Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior – RNCIS; realizarea unui
studiu privind corespondenţa dintre calificările universitare şi cerinţele pieţei

muncii din România.
Durata: noiembrie 2008 – octombrie 2011.
PE BAZĂ DE CONTRACTE CU EDITURI ACREDITATE DE CNCSIS
Începuturile modernismului în lirica românească - în cadrul Centrului
de cercetare Cultură şi civilizaţie românească în context european al Facultăţii
de Limba şi Literatura Română, Universitatea “Spiru Haret” (proiect
materializat în cartea Repere ale literaturii române din perioada 1880 – 1940,
autor: Valeriu Marinescu, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine,
2008)
Consider relevante, la capitolul PROIECTE DE CERCETARE, şi:
- absolvirea (cu Certificat) a Programului de Perfecţionare Formare manageri
de proiecte, organizat de Institutul Naţional de Administraţie (INA) din
cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
- obţinerea notei maxime (10) la disciplina Managementul proiectelor, în
cadrul programului de masterat Guvernare modernă şi integrare europeană
urmat la SNSPA.

PROIECTE DE CERCETARE – DEZVOLTARE - INOVARE
Conf. univ. dr. Cristea Cătălina
–„Modele de evaluare manageriala a activitatii de instruire. Implicatii in
perspectiva valorificarii resurselor umane in context didactic” 2007-director
de proiect.(grant de cercetare)-tipA-CNCSIS 2007;
- ”Proiectarea finalitatilor si a cadrului metodologic privind structura
invatamantului superior in doua cicluri”, Universitatea de Stat din Republica
Moldova, 2006. (membru in echipa de cercetare).
- Grant de cercetare – Evaluarea impactului formativ al AEL în educaţie
TEHNE, Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie, 2004-2005.
(coordonator).
- Proiect de cercetare-dezvoltare pe plan local - Management şi comunicare,
Centrul Regional de Resurse, Fundaţia Naţională de Dezvoltare Comunitară,
2003-2005,( membru în echipa de cercetare)
- Proiect Grundtvig 2 – Educaţia adulţilor pentru o cetăţenie europeană
activă, organizat de DPPD, Universitatea Oradea, 2006-2008, (membru în
echipa de cercetare)
- Programul Comenius – Cine suntem noi ? Eu şi tu construim împreună
Europa, coordonat de Liceul Aurel Lazăr Oradea şi Universitatea Oradea,
2005-2007, ( membru în echipa de cercetare)
- Proiect de cercetare ”Evaluarea din perspectiva europeana” acreditat
CNFP prin decizia nr.40/10.05.200, program de formare continua / CCD
Ialomita. (membru al echipei).
- Proiect Erasmus - Actualitati si evolutii in managementul educatiei, 20092011, (membru in echipa de cercetare) - Universitatea din Pitesti.
- Proiecte de cercetare 2010-2012 – „Specialisti in management
curricular”,contract nr.7717/sept 2009;Universitatea „Eftimie Murgu” din
Resita si :”Cosiliere integrativa educationala” - expert managerial.
– MECTS, Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului
din învăţământul preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite
profesionale transferabile, 2011 –ID377 membru

PROIECTE DE CERCETARE – DEZVOLTARE – INOVARE
Conf. univ. dr. Teodorescu Anemari Simona
(2010-2013) - Managementul corelării sistemului de învăţământ cu piaţa
muncii, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Sportului şi Tineretului POSDRU
86/1.2./S/52422, Rol în proiect: Expert pe termen limitat;
(2010-2013) - Dezvoltarea sistemului european de management al
calificărilor universitare şi valorificarea competenţelor informale,
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007/2013 – POSDRU/86/1.2./S/63252, Rol în proiect: membru
(2010-2013) - S istem colaborativ integrat bazat pe cunoştinţe pentru
îmbunătăţirea managementului universităţilor economice, în contextul
noului Cadru Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior,
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007/2013 - POSDRU/86/1.2./S/58160, Rol în proiect: membru
(2010-2013) - Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de monitorizare,
îmbunătaţire continuă şi evaluare a calităţii în învăţământul superior deschis
şi la distanţă, pe baza indicatorilor de performanţă şi standardelor
Internaţionale
de
Calitate
(ODEQA),
cod
COR
241238,
POSDRU/86/1.2/S/60720, valoarea proiectului: 20.254.888 lei, Rol în
proiect: membru
(2011-2012) - Calitate europeană în învăţământul superior,
POSDRU/86/1.2/S/62249, valoarea totală a proiectului este de 18.819.105,02
RON, Rol în proiect: membru
(2011-2012) - Manager îmbunătăţire procese, Ministerul Muncii şi Protecţiei
Sociale, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Sportului şi Tineretului: Programul de
formare profesională, cod COR 241946, POSDRU 86/1.2./S/62249, Rol în
proiect: membru
2011 - Colaborare la tema de cercetare "Conştientizarea elevilor privind
potenţialele riscuri ale utilizării suplimentelor nutritive ce conţin
prohormoni şi substanţe interzise", Agenţia Naţională Antidoping, Bucureşti
(valoare finanţare UNESCO de 20.000$), 1009/23.09.2010, Rol în proiect:
membru
(2009 – 2011) - Membru colaborator în Proiectul multilateral Comenius (09PM-172-DJ-IT ), Music Innovation Technology European Show

(2009 – 2010) - Colaborare la tema de cercetare "Armonizarea materialelor
informative şi educative existente cu noile reglementări ale Codului
mondial Anti-Doping şi tipărirea acestora", Agenţia Naţională Antidoping,
Bucureşti (valoare finanţare UNESCO de 10.000$), 09008/06.07.2009, Rol în
proiect: membru
(2007 – 2008) - Colaborare la tema de cercetare "Factori de risc în
comportamentul doping în raport cu relaţia dintre structura de
personalitate şi mediul social al sportivului", Agenţia Naţională Antidoping,
Bucureşti (valoare finanţare WADA de 20.000$), 12/09.01.2006, Rol în proiect:
membru

PROIECTE DE CERCETARE – DEZVOLTARE - INOVARE
Lector univ. dr. Iliuţă Georgeta Gabriela
PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE PE BAZǍ DE
CONTRACT/GRANT
1. 2008-2011: Membru în proiectul internaţional ANCS nr. 70/14.07.2008,
parteneri Musée et Archives de la Littérature, Bruxelles, Belgia/Universitatea
Spiru Haret: Dictionnaire des écrivains roumains d’expression française
(D.E.R.E.F.)
Coordonator:
Prof.
Univ.dr.
Paul
Miclău
(Universitatea
din
Bucureşti/Universitatea Spiru Haret)
Noiembrie 2008: Bursă la Musée et Archives de la Littérature, Bruxelles,
Belgia
2. 2008 – 2010 : Colaborator în proiectul internaţional : Passages et ancrages
Coordonatori Prof. Dr. Ursula Mathis-Moser (Universitatea din Innsbruck,
Austria), Prof. Dr. Birgit Mertz-Baumgartner (Universitatea din Innsbruck,
Austria)
3. 2011-2013: coordonator al proiectului internaţional French for Special
Purposes/French for Business (limba franceză)
Institute of Interdisciplinary Studies in Humanities and Social Sciences din New
York, U.S.A.
Membru în proiecte europene
1. 2011-2012 Expert tip C – informare si comunicare (proiect european)
“Birouri de asistenta pentru promovarea responsabilitatii sociale a
intreprinderilor - CSR DESK”, contract cu Autoritatea de Management
POSDRU/64/3.3/S/34198.
2. 2011-2012 Expert tip C – informare si comunicare (proiect european)
“ Formare profesionala privind tehnologiile din domeniul
energiilor solare – SOARE” contract cu Autoritatea de Management POSDRU
/40/3.2/G/37211.

