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Curriculum vitae  
  

 

Informaţii Personale  

Nume / Prenume  Popovici Norina 

Adresă Aleea Hortensiei nr 18, Constanta, 900503, Romania 

Telefon Mobil: 0724289869   

Fax - 

E-mail norinapopovici@yahoo.com 

Naţionalitate Romana 

Data naşterii 29 Aprilie 1970 

Sex Feminim 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea Ovidius din Constanta 

  

Experienţa profesională  

Perioada   Oct. 2021 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar – Prodecan al Facultatii de Stiinte Economice 

Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul academic si strategia calitatii 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea "Ovidius" din Constanţa  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant superior 

Perioada   Oct. 2015 – 2019  

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar – Director Departament Administrarea Afacerilor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activitilor departamentului 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea "Ovidius" din Constanţa  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant superior 

Perioada   Oct. 2015 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati didactice tip curs si seminar 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea "Ovidius" din Constanţa  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant superior 

Perioada   Oct. 2008 – Sept. 2015 

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati didactice tip curs si seminar 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea "Ovidius" din Constanţa  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant superior 

Perioada Feb. 2002 – Sept. 2008 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati didactice tip curs si seminar 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea "Ovidius" Constanţa  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant superior 

Perioada Ian. 1998 – Ian. 2002 
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Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 
 
 
 
 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati didactice tip curs si seminar 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea "Ovidius" Constanţa  
 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant superior 
 

Perioada Feb. 1996 – Dec. 1997 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati didactice tip curs si seminar 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea "Ovidius" Constanţa  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant superior 

Perioada 1995 – Ian. 1996 

Funcţia sau postul ocupat Preparator suplinitor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati didactice tip seminar  

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea "Ovidius" Constanţa  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant superior 

Perioada 1995 – 1995 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati contabile 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Ovidius" Constanţa  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Serviciul de Resurse Umane 

Perioada 1994 – 1995 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati contabile 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Marina Civila, Constanţa  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Serviciul de Resurse Umane 

Perioada 1993 – 1994 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati contabile 

Numele şi adresa angajatorului I.C.P.C.O.C. Palas Constanta 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Contabilitate 

Educaţie şi formare 
profesionala 

 

Perioada Noiembrie 2020 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

C1: ÎNVĂȚARE CENTRATĂ PE STUDENT – STRATEGII ACTIVE ȘI INTERACTIVE 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Ovidius din Constanta – “Cultura calității - priorități strategice în UOC. Proiectarea și 
implementarea unui Centru-pilot de management digital integrat al calității (PilotQ)”, Cod de 
înregistrare CNFIS-FDI-2020-0298 

Perioada Noiembrie 2020 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

C2: PROIECTARE ȘI DEZVOLTARE CURRICULARĂ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Ovidius din Constanta – “Cultura calității - priorități strategice în UOC. Proiectarea și 
implementarea unui Centru-pilot de management digital integrat al calității (PilotQ)”, Cod de 
înregistrare CNFIS-FDI-2020-0298 

Perioada Noiembrie 2020 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

C3: STANDARDE ȘI INDICATORI DE CALITATE:DE LA ASIGURAREA INTERNĂ A CALITĂȚII LA 
EVALUAREA EXTERNĂ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Ovidius din Constanta – “Cultura calității - priorități strategice în UOC. Proiectarea și 
implementarea unui Centru-pilot de management digital integrat al calității (PilotQ)”, Cod de 
înregistrare CNFIS-FDI-2020-0298 

Perioada Octombrie 2020 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

MEDII DIGITALE DE ÎNVĂȚARE. SOLUȚII OPENSOURCE 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Ovidius din Constanta – CNFIS-FDI-2019-0519 „Calitatea și sustenabilitate în 
Universitatea ”Ovidius” din Constanța. Proiectarea și implementarea unui SISTEM DIGITAL 
INTEGRAT DE MANAGEMENT al învățării, evaluării și calității academice - DIGITALMENT” 

Perioada Octombrie 2020 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Etică și integritate academică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Ovidius din Constanta – „Calitate și integritate. Crearea și dezvoltarea în Universitatea 
„Ovidius” din Constanța a Platformei electronice instituționale a calității și integrității academice – 
CALIOPE” Cod de înregistrare CNFIS-FDI-2018-0495 

Perioada Octombrie 2020 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metodologia cercetării științifice și protejarea proprietății intelectuale – ȘTIINȚE SOCIALE 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Ovidius din Constanta – „Calitate și integritate. Crearea și dezvoltarea în Universitatea 
„Ovidius” din Constanța a Platformei electronice instituționale a calității și integrității academice – 
CALIOPE” Cod de înregistrare CNFIS-FDI-2018-0495 

Perioada Septembrie 2019 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializare postuniversitara in cybersecurity 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Ovidius din Constanta – ProInfo – pregatirea resursei umane in informatica 

Perioada Septembrie 2019 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializare postuniversitara in informatica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Ovidius din Constanta – ProInfo – pregatirea resursei umane in informatica 

Perioada Septembrie 2019 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Medii digitale de invatare. Solutii OpenSource 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Ovidius din Constanta – CNFIS-FDI-2019-0519 

Perioada Iunie 2019 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of training completion  
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Proposal writing for European Structural & Investment Funding (ESIF) Regional Operational 
Programme (ROP) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

European Academy 

Perioada Mai 2019 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

BNR – proiect ACADEMICA 

Perioada Noiembrie 2018 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Elaborarea cererilor de finantare si managementul proiectelor de cercetare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Ovidius din Constanta – CNFIS-FDI-2018-0707 

Perioada Sept 2018 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Etica si integritate academica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Ovidius din Constanta – Proiect CALIOPE 

Perioada Noiembrie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Utilizarea platformei ACADEMIS E-LEARNING 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Red Point Software Solutions 

Perioada Iulie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Invatamant la distanta – O sansa academica de succes 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Ovidius din Constanta – Centrul ID-IFR 

Perioada Sept 2015 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare – program de perfectionare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul Programelor de Studii Universitare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Ovidius din Constanta / MATE-INFO.NET – POSDRU/156/1.2/G/136858 

Perioada Mai 2014 – Sept/ 2015 

Calificarea / diploma obţinută Formator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Modul de didactică și psihopedagogie universitară 
Modul de cercetare ştiinţifică avansată 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ASE București  

Perioada 2014 

Calificarea / diploma obţinută Manager proiect 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului, Gestiunea utilizarii costurilor 
 
 
 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. Minerva Company SA 
 
 
 
 

Perioada 2011 
 

Calificarea / diploma obţinută Formator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Realizarea activitatilor de formare, Aplicarea metodelor speciale de formare, Proiectarea programelor 
de formare, Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. ACZ Consulting SRL 

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută Manager proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul achizitiilor, Managementul ciclului de proiect 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CM Training Constanta 

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută Consilier de orientare privind cariera profesionala 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Consilierea carierei profesionale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCIA Timisoara, in cadrul Proiectului POSDRU 2007-2013, Schema inovativa pentru tranzitia de la 
scoala la piata muncii pentru studenti 

Perioada 2006 

Calificarea / diploma obţinută Manager proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul şi administrarea proiectelor de cercetare de excelenţă pentru executivi 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ASE Bucureşti, în cadrul programului de Cercetare de excelenţă – CEEX 2006, modulul 2, finanţat de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării -  Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică 

Perioada 1998-2006 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in economie, Specializarea Management / Diplomă de doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Program doctoral 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova / Facultatea de Stiinte Economice 

Perioada 1988-1993 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Licenta In Stiinte economice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economist 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ASE Bucuresti 
 

Perioada 1984-1988 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Lucrator economist 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Economic Constanta 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Romana 

Limbi străine cunoscute Franceza, Engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceza  B2 Bine B2 Bine B2 Bine B2 Bine B2 Bine 

Engleza  B2 Bine B2 Bine B2 Bine B2 Bine B2 Bine 

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

  

Competenţe şi abilitati sociale capacitate de lucru in echipă, comunicare, experienţa interdisciplinară 
  

Competenţe şi abilitati 
organizatorice 

Capacitate de organizare sporită 

Coordonator program universitar: 

• Program de Master Managementul Organizațiilor Publice și Private, Universitatea Ovidius din 

Constanta 

• Program de Licenta Management, Universitatea Ovidius din Constanta 

• Program de Studii Post-Universitare Dezvoltarea Resurselor Umane si Managementul 

Performantei, Universitatea Ovidius din Constanta 

 Comitete de organizare / moderator: 

• Conferinta Internationala, Univ. OVIDIUS 

• Olimpiada de Management, Univ. OVIDIUS 

• Olimpiada de finante , Univ. OVIDIUS 

• Sesiune Comunicari Stiintifice pentru elevi si studenti 

• Concurs proiecte de afaceri pentru studenti 

Competente şi abilitati tehnice Manager de proiect 
Organizare activitati transnationale 

  

Permis(e) de conducere DA - Licenta B 

Informaţii suplimentare  

 Editor revistă: 

• Analele Universităţii "Ovidius" Constanţa, Seria Ştiinţe Economice 

• Journal of Business and Public Administration 

Recenzor al volumelor- Analele Universităţii "Ovidius" Constanţa, Seria Ştiinţe Economice, revistă 
indexată în patru baze de date internaționale, precum si al revistei BDI- IJSEM- International Journal 
of Sustainable Economies Management – 2014. 

 Deplasari strainatate – documentare/predare: 

• Bursa TEMPUS nr. 07801, Univ. de Stiinte Sociale Toulouse 1, Franta, 1996. 

• Univ. din Murcia, Spania, TEMPUS, 2001. 

• ASEM - Academia de Stiinte Economice a Moldovei, Chisinau, Rep. Moldova, 2011, 2012. 

  
Participare continuă la sesiuni de comunicări ştiinţifice şi simpozioane internaţionale şi naţionale. 
 
Coordonator a 2 lucrari stiintifice studentesti premiate: 

• Olimpiada Nationala de Management, Marele premiu, Univ. Constantin Brancusi,Targu-Jiu, 
2014 

• Sesiunea Internationala de Comunicari Stiintifice Studentesti, Univ. Constantin Brancusi, 
Targu-Jiu, Economics Scientiarum, Premiul I, 2014 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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 Proiecte: 
1. IMAPS : Integrated management of Risks and Environment in Port Cities : INTERREG III C, sept 2005-

dec 2007. membru cercetator, valoare 987.000 EURO 
2. Proiect finantat de Fonds Francophones des Inforoutes PS/FF/cal/20071123-003: "EMULACTION : 

Environnement Multimodal pour Activites Cooperatives Transnationales de formation" ian.2008 - 
dec.2009; membru cercetator , valoare contract : 200.000 EURO 

3. Cross-Border Maritime Spatial plan for the Black Sea - Romania - Bulgaria (MARSPLAN-BS), 
EASME/EMFF/2014/1.2.1.5/Lot 1/P01- 2015-2017, membru cercetator 

4. 144 920 - TEMPUS - 1-2008-1-FRTEMPUS-JPCR MOdernisation et Developpement de cours 
Professionnalises (MODEP)- 2012- formator 

5. PN II : 11-041/2007 : “Utilizarea realităţii virtuale în reconstrucţia multimodală 3D a site-urilor istorice : 
TOMIS”,  valoare 2.000.000 RON, perioada sept.2007-dec.2009; membru cercetător şi responsabil 
resurse umane şi buget. 

6. "MEDAS - Instruirea medicilor si asistentelor medicale din spitale in management si utilizarea noilor 
tehnologii", POSDRU / 63 / 3.2 / S /20264, 2011, 2012- trainer 

7. "Fii manager pentru afacerea ta", POSDRU / 92 / 3.1 / S / 49297- iunie 2011- martie 2014- expert 
formator 

8. "O viata mai buna la sate!", POSDRU / 110 / 5.2 / G / 88528- februarie 2012- mai 2013, expert formator 
9. "Model mestesugit de formare si ocupare in regiunea de Sud-Est", POSDRU / 137 / 5.2 / G / 135411, 

valoare proiect 2127684,37- mai 2015- iulie 2015, formator 
10. CNFIS-FDI-2017-0656, Înființarea și susținerea activităților Societății Antreprenoriale Studențesti ”Ovidius 

Innovation Center”, valoarea totală a proiectului 134.400 lei, funcția Expert învățământ/Elaborare curs 
antreprenoriat și îndrumare proiecte, perioada 15.09.2017-15.12.2017  

11. Proiect privind Învățământul Secundar – ROSE prin Sub-Proiectul nr. 76/ SGU/ NC/ I ”Măsuri remediale 
pentru creșterea ratei de retenție în învățământul superior economic din cadrul Universității Ovidius din 
Constanța - REMEDIA”, valoare totală proiect 575.075 lei, funcția Expert învățământ, perioada 
21.02.2018 și 15.07.2018 

12. POCU/82/3.7/107000, Titlu proiect: “From Idea to Entrepreneurship” Universitatea “Ovidius” din 
Constanța, valoare totală proiect  10400366,25 RON, funcția Expert formare, perioada 9.05.2018-
31.08.2018 

13. CNFIS-FDI-2018-0480, Titlu proiect: Susținerea activităților Societății Antreprenoriale Studențești „Ovidius 
Innovation Center” OIC-SAS, Domeniu vizat: D4 – Susținerea Societăților Antreprenoriale 
Studențești(SAS) din subordinea universităților, Universitatea “Ovidius” din Constanța, valoare totală 
proiect 104.000 lei, funcția Expert învățământ/ îndrumare proiecte de antreprenoriat studențești, 
perioada 01.09.2018-20.12.2018. 

14. POCU/227/3/8/118372 cu titlul „iManageri și iAntreprenori. Creșterea capitalului de cunoștințe prin 
inovarea instrumentelor de Management”, Universitatea “Ovidius” din Constanța, valoare totală proiect  
3.603.823,67, funcția Expert selecţie, menţinere şi comunicare Grup Ţintă, perioada 01.10.2018-
30.07.2019 

15. Dezvoltarea activităților Societății Antreprenoriale Studențești „Ovidius Innovation Center”-OIC-SAS, 
CNFIS-FDI-2019-0369, Domeniul 4: Infiintarea si susținerea activităților societăților antreprenoriale 
studențești (SAS) din cadrul universităților, expert invatamant, iulie 2019-decembrie2019 

16. Dezvoltarea activităților Societății Antreprenoriale Studențești „Ovidius Innovation Center”-OIC-SAS, 
CNFIS-FDI-2019-0369, Domeniul 4: Infiintarea si susținerea activităților societăților antreprenoriale 
studențești (SAS) din cadrul universităților, expert invatamant, mai 2020-  decembrie 2020 

17. Dezvoltarea activităților Societății Antreprenoriale Studențești „Ovidius Innovation Center”-OIC-SAS, 
CNFIS-FDI- 2021-0351, Domeniul 4: Infiintarea si susținerea activităților societăților antreprenoriale 
studențești (SAS) din cadrul universităților, expert invatamant, mai 2021-  decembrie 2021 

18. Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de 
formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și post doctoranzilor – 
ANTREPRENORDOC, proiect: 36355/23.05.2019 POCU/380/6/13 - Cod SMIS: 123847 

 

 
 

Proiecte atribuite direct: 
 

1. Contract nr. 62/23.07.2009: Receptarea keynesismului in gandirea economica germana, 01.07.2009-
31.12.2009, valoare contract 12.800 RON, membru cercetator in echipa de implementare 

 

2. Contract nr. 2999/02.04.2008; “Studiu privind elaborarea planului de comunicaţii de marketing”, perioada: 
feb.2008-mai.2008; valoare contract: 11738 RON; membru cercetător în echipa de implementare. 

 

3. Contract de cercetare nr. 4214/07.05.2008 cu tema Previziuni privind evoluţia creditului în România şi 
impactul acestora asupra managementului bancar ca element de identificare a riscurilor specifice 
activităţii de evaluare a bunurilor mobile şi imobile în vederea constituirii garanţiilor bancare asigură 
cadrul propice pentru continuarea cercetărilor în domeniul riscurilor bancare, a evaluării în vederea 
constituirii acestora; valoare contract: 10.500 RON; membru cercetător în echipa de implementare. 

 

4. Contract nr.12373/17.12.2007; "Creşterea competitivităţii la nivel de IMM", perioada: oct.2007-ian. 2008; 
valoare contract: 11000 RON; membru cercetător în echipa de implementare. 

 

5. Contract de cercetare nr. 4296/24.05.2007: "Impactul modificării ratei dobânzii asupra activităţii de 
evaluare imobiliară", obţinut prin competiţie, Contractor Universitatea Ovidius Constanţa/ Facultatea de 
Ştiinţe Economice încheiat prin Centru de Cercetare tip C "Economia şi administrarea afacerilor", 
certificat nr. 187/CC-C, CNCSIS; Valoarea proiectului: 10500RON, Durata contractului 12 luni (finalizat); 
membru cercetator in echipa de implementare. 
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6. Contract de cercetare nr. 11008/15.11.2007: “Orientari strategice privind eficientizarea companiilor 
portuare, bazate pe tehnologii comerciale moderne”, perioada de derulare noiembrie 2007 - aprilie 
2008, valoarea contractului: 12.000 RON; membru cercetător în echipa de implementare. 

 

7. Contract nr. 6743/12.05.2004: “Cercetare de piaţă privind evaluarea relaţiilor de afaceri între S.C. Traian 
S.A. şi clienţii cu amănuntul”; valoare contract: 20.000.000 lei; membru cercetător în echipa de 
implementare. 

 
 

Peste 80 de lucrări de cercetare în conferințe / reviste cu recunoaștere internațională, incluzând 25 
reviste ISI/ISI proceedings, 60 de articole BDI, peste 40 de articole publicate în volumele unor 
conferințe internaționale, peste 20 de articole publicate în reviste de specialitate, 6 cărți, și 6 volume 
colective. 

                                                                                                                                                                                
 
 

          Prof.univ.dr. Norina POPOVICI 


