Anexa 2
Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

PETRESCU IRINA ELENA

Adresă
Telefon(oane)

Mobil:

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

Română
26.06.1984
Feminin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele si adresa angajatorului

Martie 2016 – prezent
Sef Cabinet Rector
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, str.Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti

Octombrie 2013 – prezent
Perioada
Lector
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale Seminar si curs la disciplinele: Dezvoltare regională şi rurală, Logistica întreprinderilor agroalimentare.
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, str.Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti
Numele si adresa angajatorului
Ianuarie 2013 – Octombrie 2013
Perioada
Asistent
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarizare la disciplinele: Dezvoltare regională şi rurală, Logistica întreprinderilor agroalimentare.
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, str.Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti
Numele si adresa angajatorului
Octombrie 2012 – prezent
Perioada
Consilier
Funcţia sau postul ocupat
.Consilier
al Președintelui Comitetului Director
Activităţi şi responsabilităţi principale
ASOCIAȚIA
FACULTĂȚILOR DE ECONOMIE DIN ROMÂNIA
Numele si adresa angajatorului
Februarie 2008 – 2013
Perioada
Preparator
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarizare la disciplinele: Dezvoltare regională şi rurală, Logistica întreprinderilor agroalimentare.
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, str.Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti
Numele si adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Aprilie 2004 – Februarie 2008
Tehnician contabil

Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului

Intocmirea actelor de evidenţă contabilă
SC SIMA COMERCIAL SRL, Str. Măgura Vulturului nr.64, bl. 117A, sc.B ap. 65, sector 2, Bucureşti

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

2014 - 2015
Postdoctorat cu tema: Îmbunătățirea sistemului de finanțare a sectorului agroalimentar din România în
vederea creșterii competitivității pe piața mondială

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

2012
Doctor in Economie
Macroeconomie, Microeconomie

Perioada

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, str.Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti
Învăţământ superior

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, str.Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti
Învăţământ superior
2003 - 2007

Calificarea / diploma obţinută

ECONOMIST

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Economie, Dezvoltare regională şi rurală etc.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului

Perioada
Oct. 2008 – Iunie 2010
Calificarea / diploma obţinută
MASTERAT
Disciplinele principale studiate /
Engleză
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale
învăţământ / furnizorului de formare

Alte cursuri

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Septembrie – octombrie 2016
Absolvire curs ”132nd Regular Session on Agricultural Development and Policy”
International center for Land Policy, Taiwan

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Noiembrie 2014
Inițiere în arta degustării nivel I și testarea capacității senzoriale
Asociația Degustătorilor Autorizați din România

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Noiembrie 2013
Program de formare privind utilizarea instrumentelor de urmărire a frecventării și de monitorizare a
inserției ALUMNI pe piața muncii
Proiectul Managementul corelării sistemului de învățământ cu piața muncii, POSDRU 86/1.2/52422

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

2013
Absolvire curs Emergence of green businesses by the activation of economic competitivness innovative
potential within the matrix of sustainable development
Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului,
Centrul Regional de Analize și Politici, în colaborare cu Universitatea din Napoli

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
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

04.11.2013 – 08/.11.2013
Participare curs Management și Leardeship
Proiectul eLife – Dezvoltarea inovației, creativității, responsabilității și sustenabilității antreprenoriatului
românesc, POSDRU 61758
Mai 2015
Curs evaluator proiecte europene – curs acreditat ANC
Avangarde Business

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

Aprilie 2010
Management universitar
Management

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

Iunie 2010
Managementul educaţiei la distanţă
Management

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Perioada
Noiembrie 2010
Calificarea / diploma obţinută
Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene
Numele şi tipul instituţiei de
Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada
Februarie 2011
Calificarea / diploma obţinută
Formator
Numele şi tipul instituţiei de
Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada
Februarie 2011
Calificarea / diploma obţinută
Manager proiect
Numele şi tipul instituţiei de
Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene
învăţământ / furnizorului de formare

Perioada
Noiembrie 2011
Calificarea / diploma obţinută
Dreptul UE
Numele şi tipul instituţiei de
Academia de Studii Economice din Bucureşti
învăţământ / furnizorului de formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

1 – 6 Noiembrie 2009
Participare curs Traceability in Pigs Meat
Grindsted Agricultural Academy, Danemarca

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

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

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

C1

Utilizator
independent

C1

Utilizator
Independent

C1

Utilizator
independent

C1

Utilizator
independent

C1

Utilizator
independent

Spaniolă

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
Independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- Capacitatea de lucru în echipă;

- Abilităţi în organizarea de workshop-uri, întâlniri bilaterale, întâlniri oficiale, reuniuni, seminarii,
simpozioane, conferinţe;
- Capacitatea de elaborare de acte normative şi monitorizare a implementării acestora;
- Capacitate de analiză, sinteză şi prognoză;
- Cunoştinţe privind contabilitatea de gestiune internă.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet Explorer

Alte competenţe şi aptitudini

- Hobby-uri: Sporturi, citit etc.

Permis(e) de conducere

Permis conducere, categoria B.

Informaţii suplimentare Afilieri profesionale :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Consilier, Asociația Facultăților de Economie din România 2012 - 2016
Membru al Panelului Mondial de Experti FAO
Membru al European Association of Agricultural Economists
Membru al Corpului Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune
Membru al Societatii Romane de Statistica
Membru Centrul de Analize si Politici Regionale http://ccapr.ase.ro/

Activitatea de cercetare :
- Membru in 8 proiecte de cercetare (1 in calitate de director de proiect si 7 in calitate de membru), dintre
care 1 international si 7 nationale.
Premii, diplome și distincții
1. Profesor Bologna – Profesor centrat pe student, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din
România, 2011, Cluj.
2. Diplomă cu ocazia Centenarului Academiei de Studii Economice din București, aprilie 2013.
3. Diplomă Jubiliară de Prețuire, Asociația Facultăților de Economie din România, 2015.
4. Diploma cum laude, Asociația Facultăților de Economie din România, 2016.
5. Award for Extraordinary Merit in The 132nd Regular Session on Agricultural development and
Policy conducted from 23 September 2016 – 21 October 2016.
6. Diplomă de excelență pentru cotribuția adusă în calitate de autor la realizarea volumului
”Cunoaște România – Retrospectovă 2007 - 2013”, Societatea Română de Statistică și Institutul
Național de Statistică, 21 decembrie 2016.

LISTA PROIECTE
Lect. Univ. dr. Irina Elena PETRESCU
Tara
Romania

Data: de la –
la
2008 - 2010

Pozitia ocupata si o descrierea sumara a activitatilor derulate
Membru – asistent al managerului de proiect, Proiectarea unui
sistem informaţional de monitorizare a trasabilităţii în producţia cărnii
de porc, Acord de Grant 141951/13.08.2008.
Acest proiect a fost finanţat prin Banca Mondială şi a avut drept scop
crearea unui sistem informatic care să contribuie la creşterea
competitivităţii produselor din carne de porc atât pe piaţa internă, cât şi
pe cea externă, precum şi, creşterea increderii consumatorilor de astfel
de produse. Proiectul a avut 2 parteneri, societatea ROMSUINTEST
SA PERIS, fiind unul din beneficiarii rezultatelor proiectului şi
Patronatul Român al Cărnii de Porc. Pentru realizarea sistemului
informatic au facut parte din echipa de cercetare 22 de membri, din care
5 de la SC ROMSUINTEST SA PERIS, 4 de la catedra de Informatică
de Gestiune din cadrul ASE si 13 de la catedra de Economia si
Tehnologia Productiei Agricole si Alimentare. Valoarea grantului a
fost de 250.000 Euro, din care 200.000 reprezentând fonduri de la
Banca Mondială şi 50.000 contribuţia in-kind si cea a partenerului SC
ROMSUINTEST SA PERIS.
In cadrul proiectului, au fost realizate toate activităţile, fără abateri,
mulţi dintre indicatorii de impact fiind depăşiţi precum: numărul de
articole publicate in reviste naţionale şi internaţionale de specialitate,
numărul participanţilor la workshop-urile organizate in ţară etc. In
vederea realizării unui sistem informatic performant, aliniat la
standardele europene şi care să răspundă cât mai bine cerinţelor
producătorilor de carne porc, membrii echipei au efectuat o serie de
stagii de cercetare in ţări cu traditie in creşterea porcinelor precum:
Germania, Danemarca, Italia. Rezultatele concrete ale proiectului au
constat în proiectarea sistemului informatic, precum şi editarea unei
cărţi de specialitate.
Principalele activităţi ale subsemnatei au constat in asistarea
managerului de proiect in coordonarea, monitorizarea tuturor
activitatilor inclusiv, cercetare în vederea realizării unei analize a

Romania

2008 - 2010

Romania

2008

Internaţional

2009 - 2012

Romania

2012 - 2013

sectorului agroalimentar din România precum şi de prezentare a rolului
şi importanţei sectorului de crestere a porcilor în agricultura României,
organizare de work-shop-uri şi intâlniri cu producătorii agricoli etc.
Membru, Proiectarea sistemului informaţional de monitorizare a
trasabilităţii produselor pe filiera vitivinicolă din România. Acord de
Grant încheiat cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
Unitatea Tehnică pentru Schema Competitivă de Granturi, pe perioada
2008-2010, Contract DCE nr. 1498/09. 10. 2008, obtinut prin
competitie, director Dan Boboc
Valoarea contract - 208.000 Euro.
Membru în echipa de implementare a proiectului, activităţile
principale constând în proiectarea subsistemului de evidenta a
suprafetelor, proprietarilor si soiurilor cultivate in Romania, realizarea
unei analize a sectorului viti-vinicol din România etc.
Membru, Imbunatatirea managementului structurilor de productie din
regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia in scopul cresterii
competitivitatii exploatatiilor agricole, director de proiect Ion Raluca,
PNCDI II, nr. 52-126.2
Membru – asistent al managerului de proiect, Solutions and
interventions for the technological transfer and the innovation of the
agro-food sector in South East Regions – Contract internaţional în
cadrul programului Europa de Sud - Est , Cod proiect:
SEE/A/160/1.1/X- TECH FOOD, Prioritatea Axa I : Facilitarea
inovţiilor şi a antreprenoriatului, Măsura 1.1. Dezvoltarea tehnologiilor
şi reţelei inovaţionale în domeniul agroalimentar, obtinut prin
competitie, director, valoarea totala a contractului 2.390.733 Euro, din
care pentru ASE 155.310 Euro, finanţat prin FEDR, partener leader
Provincia di Modena/ Italia.
Proiectul TECH.FOOD a vizat creşterea competitivităţii sectorului
agroalimentar prin consolidarea capacităţii de inovare, precum şi
creşterea increderii consumatorului de produse agroalimentare.
Principalele activităţi ale subsemnatei au constat in asistarea
managerului de proiect in coordonarea; monitorizarea tuturor
activitatilor din proiect; construirea unei reţele transnaţionale in
vederea creării de conexiuni intre agenţii economici, instituţiile publice
şi centrele de cercetare, cu acoperirea unei arii largi a sistemului
agroalimentar; realizarea a unei analize a sectorului agroalimentar din
Regiunea Sud Muntenia precum şi a unei hărţi inovaţionale.
Rezultatele proiectului au constat în :
7 profiluri regionale in care vor fi prezentate punctele slabe si
punctele forte ale fiecarei regiuni analizate;
O reţea transnaţională orizontală in care au interactionat şi
spect t să interacţioneze atât cercetatorii spect te in
proiect, cât şi alte persoane interesate: agenţi economici,
consumatori etc. Scopul acestei reţele este de a facilita
spect te de cunoastere intre partenerii spect te in
proiect.
7 noduri de transfer tehnologic la nivelul fiecărui stat implicat
in proiect;
Website;
O bază de date cuprinzând exemple de excelenţă in domeniu
agroalimentar;
Un set de instrumente analitice şi de intervenţie pentru
instituţii publice, agenţi economice şi institute de cercetare;
7 documente denumite „Hărţi inovaţionale” in care sunt
prezentate principalele spect ale procesului de inovare din
fiecare stat etc.
Membru, POSDRU/109/2.1/G/81588 - Startul meu în viaţa activă
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –
2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învatarii pe tot parcursul vietii cu

piața muncii” , Domeniul major de interventie 2.1. “Tranziția de la
școala la viața activa” . Proiectul cuprinde activități menite să
contribuie la crearea de șanse sporite pentru cei 200 de studenți care fac
parte din grupul țintă de a se integra pe piața muncii, atât prin
dezvoltarea de competențe și abilități practice, corelate cu nevoile
specifice ale angajatorilor din domeniu, cât și prin facilitarea stabilirii
unor prime legături directe între studenti și angajatori, care pot selecta
candidați din grupul țintă în vederea angajării acestora.
Beneficiile care vor fi atinse în rândul grupului țintă ca urmare a
participării la stagiile de practică desfășurate în cadrul proiectului sunt:
 facilitarea tranziției studenților de la școală la locul de muncă;
 o mai bună inserție a studenților pe piața muncii;
 participarea studenților în sistemul național de învățământ
superior la un program optimizat de practică, construit pe baza
cerințelor concrete ale angajatorilor;
 îmbunătățirea aptitudinilor studenților pentru munca în
echipă;
 stabilirea unor legături directe între studenți și potențiali
angajatori și prin aceasta sporirea șanselor de angajare.
Romania

2013

Romania

2013 - 2015

Membru – Tutore, Prin practica pedagogica de calitate, cu un pas mai
aproape de cariera didactica, POSDRU, ID 81526.
Principalele atributii ale subsemnatei au constat in:
Organizarea activităţilor de practică pedagogică de la nivelul şcolii de
aplicaţie (în cazul nostru - departamentele ASE); Evaluarea activitatilor
de practică pedagogica a studenţilor beneficiari (au fost completate fise
de evaluare a portofoliilor de practica); Participarea la şedinţele echipei
de management şi de implementare; Consultarea materialelor
curriculare de suport pentru practica pedagogica: Caiet de practica
pedagogica pentru studenti Nivel I (Licenta), Caiet de practica
pedagogica pentru studenti Nivel II (Masterat), Ghid metodologic
pentru studenti Nivel I (Licenta), Ghid metodologic pentru studenti
Nivel II (Masterat), Ghid metodologic pentru tutori indrumatori
practica pedagogica, Nivel I (Licenta), Ghid metodologic pentru tutori
indrumatori practica pedagogica, Nivel II (Masterat); Participarea la
intalnirile tematice si schimburi de bune practici (managementul
carierei didactice, sanatatea mintala si cariera didactica, etica si cariera
didactica) cu tutorii şi studentii; Propune si sustine masuri de sprijin
pentru derularea eficienta a stagiilor de practica pedagogica.
Membru - “Completarea Indicatorilor de Rezultat Comuni şi
Adiţionali Prevăzuţi în Cadrul Fişelor Măsurilor din PNDR pentru
Proiectele
Finalizate”
–
Contractului
de
servicii
nr.
C/511/1/1/S/12/00/05/S0, finantat prin FEADR, Autoritatea de
Management – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
Scopul proiectului este de a evalua indeplinirea indicatorilor de impact
pentru proiectele finalizate in cadrul PNDR 2007 – 2013.
Atributii in cadrul proiectului:
- participă la implementarea activităţilor proiectului;
- colaborează la realizarea bazei de date cu datele de contact ale
beneficiarilor PNDR;
- colaborează la proiectarea aplicatiilor software pentru
introducerea, validarea şi prelucrarea datelor;
- colaborează la validarea bazelor de date aferente fiecărei
măsuri;
- colaborează la determinarea valorilor pentru indicatorii de
rezultat comuni şi adiţionali, conform metodologiilor de
calcul dezvoltate, şi completarea tabelelor „Indicatori de
rezultat”;
- colaborează la analiza gradului de realizare a obiectivelor
specifice stabilite în cadrul PNDR prin intermediul
indicatorilor de rezultat comuni şi adiţionali, precum şi
evaluarea performanţelor măsurilor din cadrul PNDR din
punctul de vedere al indicatorilor de rezultat,

-

Romania
Romania

2014 - 2016

Romania

2015

Romania

2012

Romania

2013

Romania

2013

Romania

2014 - 2015

Romania

2015

Romania

2014 – 2015

Romania

2016 – 2018

colaborează la realizarea Rapoartelor initiale şi finale de
etapă.
alte sarcini, stabilite de către directorul de proiect, necesare
pentru implementarea corespunzătoare a proiectului.

Membru – cercetator postdoctoral, Instrumente eco-economice viabile
pentru cuantificarea serviciilor ecosistemelor de pe teritoriul
României, contract de cercetare PNII nr. 329/2014, perioada de
derulare 2014 – 2016, beneficiar Ministerul Educației Naționale,
valoare contract 1.023.823 lei.
Scopul proiectului este de a proiecta o platforma, disponibila online,
care sa permita evaluarea serviciilor oferite de ecosistemele de pe
teritoriul Romaniei - ROECOSERV. Aceasta va facilita cresterea
gradului de constientizare a unor servicii inovative pentru rezolvarea
unor probleme complexe (informare obiectiva pentru cetatenii, agentii
economici, autoritatile publice privind serviciile ecosistemelor si a
stimulentelor pentru conservare, implicarea acestora in vederea crearii
condițiilor de dezvoltare durabila pe teritoriul Romaniei, format
standard pentru evaluarea serviciilor oferite de ecosistemele de pe
teritoriul Romaniei). Platforma ROECOSERV va reprezenta prototipul
unui produs unic cu potential de tranzactionare pe piata. Demersul
stiintific isi propune ca obiective principale: dezvoltarea modelului
conceptual al serviciilor oferite de ecosistemele de pe teritoriul
Romaniei; identificarea instrumentelor bazate pe mecanismele pietei
pentru cuantificarea serviciilor ecosistemelor; masurarea impactului pe
baza analizei complexe a instrumentelor bazate pe mecanisme „nonpiata‖ pentru cuantificarea serviciilor ecosistemelor; dezvoltarea
modulelor platformei pilot; implementarea platformei ROECOSERV.
Lector expert - „Acţiuni de Consultanţă şi Asistenţă în vederea
Dezvoltării Antreprenoriatului”, proiectul ID 130448 din cadrul
POSDRU 2007-2013, axa 5, domeniul major de intervenţie 5.1,
contract de antrepreza intelectuala cu Societatea comercială bit
management Beratung GmbH, personalitate juridică austriacă, cu
sediul în Republica Austria, 8054 Graz, Kärntner Straße 311,
înregistrată în registrul firmelor sub nr. FN 247859 z.
Lector - Pregătire profesională pentru fermierii care deţin ferme de
semisubzistenţă, proiect finantat prin intermediul Programului National
de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013, masura 111 „Formarea profesionala
a productorilor agricoli si silvici”, Fondul European pentru Agricultura
si Dezvoltare Rurala.
Expert, proiect ”Tehnical Assistance to the preparation of the National
Rural
Development
Programme
2014
2020”,
C/511/1/1/S/12/00/02/SO.
Expert pe termen scurt în cadrul proiectului ”Academia de
antreprenoriat
bazat
pe
cunoaștere,
contract
POSDRU/92/3.1/S/56330.”
Expert
studii/
analize/
rapoarte,
Cod
Proiect:
POSDRU/161/2.1/G/137915, Titlu Proiect: Practică in domeniul
resurselor umane pentru studenti – PREUS.
Cadru didactic supervizor stagii practica, Codul proiectului:
POSDRU /189/2.1/G/156065, Titlul proiectului: Marketingul și
promovarea produselor românești – competențe practice într-o carieră
de perspectivă!
Cercetator postdoctoral - Director de proiect, proiectul
„Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în
domeniul
ştiinţelor
economice
din
România”,
contract
POSDRU/159/1.5/S/134197, titlul lucrarii “Imbunătățirea sistemului
de finanțare a sectorului agroalimentar din românia prin utilizarea
eficientă a fondurilor europene”.
Cercetător senior, cod funcție 263112, ”Soluție informatică complexă
de optimizare a procedurilor de operare tehnică a centralelor
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fotovoltaice”, finanțat în cadrul programului național PN III –
Programul 2 – Creșterea competitivității economiei românești prin
cercetare, dezvoltare și inovare – Transfer la operatorul economic
(PTE).
Expert 4 în cadrul proiectului POCA ”Extinderea sistemului de
planificare strategică la nivelul ministerelor de resort”, Beneficiar
Secretariatul General al Guvernului (partener 1 – Curtea de Conturi a
României, Partener 2 – academia Română, SIPOCA 28, Expert 4 –
Studiul la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
(perioada analizată 2004 – 2009), Contract de comandă și cesiune
drepturi de autor.

