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Susținerea activităţilor societății 
antreprenoriale pentru studenți. StudSA- 
USV CNFIS-FDI-2018-05042, Domeniu 
strategic de finanţare D4-SAS, 
http://www.cnfis.ro/wp‐
content/uploads/2018/04/FDI2018‐
Rezultate‐finale‐evaluare‐CNFIS.pdf 

Carmen NĂSTASE - 
Director proiect 

143.000 lei,  
CNFIS  – grant de 
dezvoltare instituţională 

Dezvoltarea conceptului de universitate 
antreprenorială și furnizarea unor structuri de sprijin 
pentru profesori și studenți în vederea inițierii unor 
noi proiecte în domeniul antreprenoriatului 

2018 

Towards European Societal 
Sustainability, TESS grant agreement 
no. 603705 http://www.tess-
transition.eu/ 

Carmen Năstase 
Director proiect 
pentru România 

FP7  - grant de 
cercetare 

To explore the social, environmental, technical, 
economic and political dimensions and practices of 
community-based initiatives in order to better 
understand their effects, and the factors that 
contribute to their emergence, maintenance and up-
scaling.  
To investigate how transition initiatives interact with 
current institutional and policy arrangements at 
different scales, and identify which are most 
conducive for initiatives' establishment and 
development.    
To fill the gap on measuring, reporting and validating 
carbon reductions at the scale of community-based 
initiatives. In the process, TESS will also support 
initiatives in monitoring and reporting on their 
environmental impact, including greenhouse gas 
emissions. 
To engage with community-based initiatives, 
academics, policy-makers and a range of other 
interest groups in sharing and debating TESS project 
findings. 

2013-2016 

Tourism, Wellbeing and Ecosystem 
Services (TObeWELL) ISCH COST Action 

Responsabil echipa de 
cercetare   Alexandru  

150.000 Euro Scopul acestui proiect este de a explora și dezvolta 
potențialul cercetării interdisciplinare în domeniul 

2012-2016  
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IS 1204, 4139/12, Brussels, 20122016   NEDELEA turismului, sănătății si serviciilor de ecosistem din 
regiunile europene 

CREȘterea Capacității Instituționale prin 
echitate, incluziune socială și facilitarea 
accesului la învățământul superior – 
CRESCI, proiect finanțat prin UEFISCDI-
CNFIS din cadrul Ministerului Educației 
Naţionale și Cercetării Științifice, cod 
COR 242102 

Alunica MORARIU CNFIS-FDI-2016-
0113, ID – 1980504 

Dezvoltarea CEntrului de REsurse pentru Studenți 
(CERES) la care vor putea avea acces toți studenții 
universității (din cadrul celor 10 facultăți) care 
provin din mediul  rural și din localități urbane cu 
mai puțin de 10.000 de locuitori; 
Desfășurarea unor activități cu rol de sporire a 
accesului la învățământul superior (AIS) pentru elevii 
din clasa/-ele terminală/-le de liceu, prilej cu care 
vom organiza o caravană la licee din mediul rural și 
din cel urban cu sub 10.000 de locuitori; 
Realizarea proiectului suport PRO-EDUCATIONAL, 
prin consilierea și orientarea studenților în carieră de 
către experți din domeniu, în vederea continuării 
pregătirii profesionale prin aprofundarea studiilor la 
Masterat. 

14.09.2016-
31.12.2016 

Cercetari interdisciplinare pentru 
proiectarea strategiilor economico-
financiare de actiune in evenimentele de 
risc extrem. Hazarde naturale si accidente 
tehnologice (PROSTRACT),  
http://prostract.usv.ro 

Gabriela PRELIPCEAN PN II 2008, cu nr. de 
înregistrare 2922 
Valoarea proiectului: 
1.900.000 lei 

-  elaborarea modelului general al securităţii 
interdependente (MGSI); 

-  integrarea metodei valorii la risc (VaR) şi teoriei 
valorii extreme (TVE) în modelul de analiză 
financiară dinamică (AFD); 

-  realizarea cadrului de proiectare a unor produse 
financiare inovative, inclusiv proiectarea 
parteneriatului public-privat; 

- elaborarea modelului de rezolvare a problemei 
dezastrelor rare cu intensitate variabilă în timp 
(PDRIV). 

2008-2011 

Sisteme de management intehrat pentru 
protectia economico-financiara a 
infrastructurii critice si a personalului 
impotriva terorismului de orice natura 
(SMEFIP), 
http://www.smefip.usv.ro/index.php 

Gabriela PRELIPCEAN PN II 2008, cu nr. de 
înregistrare 2937 
Valoarea proiectului: 
1.700.000 lei. 

- elaborarea de modele speciale (MGSI-ASIM, 
MIMAOT, MATJ, AFD cu VaR şi TVE 
incorporat, PDRIV-ASIM) pentru cadrul de 
management integrat pentru protecţia economico-
financiară a infrastructurii critice şi a 
personalului; 

- aplicarea modelelor din etapa II în etapele III 
(modelul PDRIV-ASIM) şi IV (modelul AFD cu 
pachetele VaR şi TVE integrate); 

2008-2011 
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- elaborarea analizei cost beneficiu (ACB) cu factor 
de actualizare variabil, necesar în prioritizarea 
intervenţiilor postcriză; 

- proiectarea formelor optimale de intervenţie 
guvernamentală în managementul integrat de 
protecţie economico-financiară, inclusiv a 
soluţiilor speciale pentru perioade de turbulenţă 
economică şi crize suprapuse; 

- elaborarea şi selecţia instrumentelor de transfer şi, 
respectiv, de  finanţare a riscului în evenimente 
extreme asimetrice. 

Cercetari multidisciplinare privind 
proiectarea tehnologiilor inovationale si 
managementul sistemelor financiare cu 
ajutorul sintezei structurale si functionale 
avansate (SSFA) 

Elena HLACIUC NR. 92088 
1.550.000 RON 

- Adaptarea SSFA la proiectarea tehnologiilor 
inovationale si a practicilor manageriale 
specifice Romaniei; 

- Dezvoltarea unor metode analitice si numerice in 
abordarea SSFA; 

- Cercetari precompetitive privind implementarea 
spiralei inovatiilor financiare in contextul 
adaptarii Romaniei la dinamismul tehnologic 
actual din marile piete ale lumii; 

- Panel de aplicatii: Costurile de tranzactionare si 
pretul derivativelor; Teoria dinamica a 
portofoliilor, raspunsul la critica teoremei de 
separare Tobin-Merton-Stiglitz;  

- Implementarea cercetarilor in domeniul 
sistemelor dinamice neliniare, instabilitati, 
evolutii haotice in abordarea SSFA. 

2008-2011 

Eficientizarea finantarii IMM-urilor 
inovative in Romania in conditiile 
integrarii in UE si ale globalizarii (EFI-
IMMINOV) 

Responsabil echipa de 
cercetare Gabriela 
PRELIPCEAN 

nr. 4450/01.10.2008, 
PN II 
150.000 RON 

Eficientizarea finanțării IMM-urilor inovative în 
România în condiţiile integrării în UE și ale 
globalizării 

2008-2011 

SICERE, Nr. 4102/01.10.2008, PN II.   Responsabil echipa de 
cercetare Gabriela 
PRELIPCEAN

255.000 RON Acest proiect prezintă sisteme integrate pentru 
detecția, prevenirea, alertarea situaţiilor de criza și 
intervenții în evenimente de risc extrem 

2008-2011 

Innovation in tourism based services 
Inno- Natour  70/31.08.2009  

Carmen NASTASE 128.601 RON Cursul este destinat studenţilor universitari şi 
postuniversitari în domeniul de afaceri, turism, 
precum şi științele mediului şi discipline conexe. 

2009-2010 
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Cursul va reuni elevi din şase ţări europene: 
Finlanda, Italia, Austria, Slovacia, Bulgaria şi 
România.

Starting new enterprises in rural 
context - Start Rubiz 31.07.2009  

Carmen NASTASE UE Scopul acestui program intensiv Erasmus este 
de a oferi studenţilor posibilitatea de a-si 
dezvolta abilitățile şi competenţele în pregătirea 
unui plan de afaceri pentru idei de afaceri alese 
în întreprinderi existente sau pentru 
întreprinderi noi din mediul rural. Acest curs de 
IP este proiectat pentru studenţi de licenţă și la 
masterat.

2009-2010 

Stategii postaderare de valorificare a 
avantajului comparativ al firmelor 
romanesti prin veriga investitiilor straine 
directe - SPACIS 

Gabriela PRELIPCEAN 1.500.000 RON - Participarea la programele de cercetare 
dezvoltare ale UE ; 

- Crearea unor baze de date complete referitoare la 
ISD şi analiza stării economice a României in 
raport cu dinamica fluxurilor ISD; 

- Utilizarea de modele, softuri şi metode specifice, 
precum şi realizarea de modele şi softuri pentru 
sistemul de măsurare şi analiză, respectiv 
evaluare şi determinare a efectelor ISD; 

- Publicarea rezultatelor în reviste cotate ISI sau 
cu recunoaştere internaţională, ca părţi ale unor 
volume prestigioase; 

- Participarea la simpozioane şi conferinţe 
naţionale şi internaţionale; 

- Crearea unei pagini web pentru popularizarea 
rezultatelor cercetării, inclusiv pentru utilizatorii 
potenţiali ai proiectului de cercetare (guvern, 
instituţii implicate, autorităţi locale, actori 
economici). 

2007-2010 

Circulaţia internaţională a forţei de 
munca din România la nivelul uniunii 
europene. Impactul integrării României 
asupra fluxului de forţă de muncă 
România - UE 91045 EUROMUNCA), 
Nr. 91- 045/18.09.2007, PN II  

Gabriela 
PRELIPCEAN  

70.000 RON Problema generală identificată și pentru care 
acest proiect propune o serie de soluţii este 
reprezentată de elaborarea de modele salariale şi 
nesalariale ale pieţei regionale privind circulaţia 
internaţională a forţei de munca şi alocarea 
inter-regională a factorilor, ținând cont de 

2007-2010 
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cauzele dezechilibrelor pe piaţa muncii, de căile 
de restabilire a echilibrului și totodată găsirea de 
metode si modele de stabilire a unui raport 
optim privind circulaţia internaţională a forţei de 
muncă România - U.E.

Sistem inteligent de monitorizare si 
dirijare a traficului cu platforme aeriene 
robotizate  71082 (SIMPAR), Nr. 71- 
042/18.09.2007, PN II  

Gabriela 
PRELIPCEAN  

120.000 RON Sistem inteligent de monitorizare și dirijare a 
traficului cu ajutorul platformelor aeriene 
robotizate  

2007-2010 

COST Action E51 "Integrating 
Innovation and Development Policies 
for the Forest Sector"  

Carmen NASTASE UE Principalul obiectiv al Acţiunii 51 îl reprezintă 
dezvoltarea posibilităţilor de integrare a 
inovației si dezvoltării politicilor de susținere a 
dezvoltării sectorului forestier. Rezultatele 
cercetării vor contribui la implementarea 
sistemului de cunoaştere al PSC (planning, 
scheduling and control) în vederea inovației în 
sectorul forestier.

2006-2010 

COBEREN - Consumer Behaviour 
Erasmus Network, ERASMUS - 156089-
LLP-1-2009-1-ES-ERASMUS-ENWA  

Alexandru NEDELEA  EU / 594.048 euro  Comportamentul consumatorului european  1.10.2009 – 
30.09.2012  

NAP - PHARE CBC RO 2006/018-
449.01.01.10   

Elena HLACIUC   530.000 euro   Parcuri de turism activ in natura in Bucovina   2008-2009   

TAB - PHARE CBCO 2006/018-
449.01.02.10   

Elena HLACIUC   54.882  euro   Tineri antreprenori in Bucovina   2008-2009   

Info Bucovina   Elena HLACIUC   PHARE RO 
2004/016942.01.01.13 
 54.883 euro  

Tourist Information Campain for the Cross-border 
Region Romania – Ukraine 

2007-2008  

Sim-Space   Elena HLACIUC   70.750 RON   Simulator multisenzorial pentru navigarea în 
universuri virtuale, bazat pe tehnologiile Realităţii 
Virtuale  – acronim Sim-Space, cod 854, contract 
nr.130 CEEX/II03 din 02.10.2006   

2006-2008  

Zone-Map   Elena HLACIUC   61.150 RON   Sistem telematic pentru managementul on-line al 
zonelor intravilane degradate, acronim ZoneMAP, 
cod 509, contract nr. 123CEEX/ 15.09.2006,   

2006-2008  

Ukraine: Crossborder Expertise and Gabriela PRELIPCEAN PHARE  Proiectul îşi propune studierea IMM -urile din 2006-2008  
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Competitiveness for Export   430.110 Euro   regiune (judeţele SV si BT, regiunea Cernăuți), 
alegerea unui număr de 40 eligibile (cu potenţial de 
export si dorinţa de a fi instruiți la nivel de top 
management) care să fie instruite pe direcţii necesare 
dezvoltării exportului. După instruire, firmele vor 
completa un chestionar de diagnoză a "export 
readiness" în baza căruia se vor stabili maxim trei 
direcţii unde fiecare firmă are nevoie de asistență 
suplimentară. Asistența suplimentară va însemna 
mentorat și coaching - vreme de 6 luni - de către 
experții din proiect - fiecare pe domeniul lui de 
competență. În final, firmele beneficiare vor fi mai 
apte pentru export și vor înţelege necesităţile 
economice ale firmelor din cealaltă țară - ceea 
ce va duce la creşterea economică a zonei 

Procesul de integrare a României in 
economia europeană. Dimensiuni istorice si 
contemporane   

Gabriela PRELIPCEAN   CNCSIS 
30.000 RON  

Proiectul de cercetare vizează întrunirea 
competentelor specifice ale reprezentanţilor mai 
multor discipline intelectuale - economişti, istorici, 
specialişti în domeniul relaţiilor internaţionale - si 
combinarea abordărilor si metodelor dezvoltate in 
cadrul acestor discipline pentru obţinerea unor 
achiziții cognitive care apoi să servească atât 
cunoaşterii ştiinţifice, cât și optimizării proceselor 
decizionale, politice și economice care direcţionează 
integrarea României în Uniunea Europeană.  

2006-2008  

Cercetari avansate in modelarea proceselor 
decizionale specifice evenimentelor de 
terorism international (CAETer)   

Gabriela PRELIPCEAN CEEX, Modul III 
200.000 RON 

Proiectul îşi propune crearea unui cadru optimizat de 
schimb de experienţă în domeniul managementului și 
proceselor decizionale strategice de intervenţie 
eficienta în evenimente de risc extrem, în particular 
în cazul unui atac terorist major, pentru limitarea 
consecințelor.  

2006-2008   

Platforma tehnologica pentru infrastructuri 
inteligente in activitatea de retail, cu 
facilitati de acces mobil" acronim - 
INTELSHOP   

Doru TILIUTE CEEX 2006, valoare  
61.150 RON (75.000 
RON) 

Crearea unui sistem de comerţ inteligent, folosind 
mijloace informatice, în scopul creşterii calităţii 
vieţii. Se adresează masteranzilor, doctoranzilor  
interesaţi de inovație și dezvoltarea abilitaților în 
domeniul informaticii. Ideea proiectului este de a 
crea infrastructuri inteligente urmărind realizarea 
unor infrastructuri mai eficiente, mai robuste în 

2006-2008   
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utilizarea cotidiană și mai rezistente la defectare.  
Cadru integrat de modelare dinamica, 
evaluare si management al riscului 
evenimentelor extreme (MoDiRE)   

Gabriela PRELIPCEAN CEEX, Modul III 
200.000 RON 

Proiectul îşi propune promovarea participării la 
programele europene de cercetare in domeniul 
managementului riscului extrem rezultat în urma 
catastrofelor naturale, precum și pe modalitățile de 
finanţare a proceselor caracteristice. Sistemul 
integrat pentru managementul crizelor și dezastrelor 
propus este imperios necesar pentru România, care a 
depășit cu dificultăţi majore crizele inundațiilor din 
2005 și 2006.

2006-2008 

Securitatea sistemelor si acţiunilor militare 
si civil-militare  in gestionarea crizelor si 
conflictelor armate (GESTIONARE)   

Gabriela PRELIPCEAN  CEEX, Modul I 
1.200.000 RON 

Proiectul îşi propune atingerea următoarelor 
obiective:  
- identificarea și testarea unui sistem de indicatori 

de stare și de dinamica privind crizele și 
conflictele armate;  

- realizarea și folosirea unor algoritmi și 
metodologii de analiza statistică a datelor 
privind crizele și conflictele armate;  

- fundamentarea și elaborarea unui model  
matematic pentru gestionarea crizelor și 
conflictelor.  

2006-2008  

European Jean Monet Module: Law and 
Government in the European Union 

Răzvan VIORESCU  Jean Monnet 
Programme 
14,100 EUR 

Diseminarea informaţiilor privind Dreptul comunitar, 
Spaţiul Administrativ European, Guvernarea Uniunii 
Europene, Drepturile omului.  
Programul de informare se adresează studenţilor și 
masteranzilor de problematică UE.  

2006-2008 

Participarea cercetarii romanesti in 
parteneriate stiintifice internationale pentru 
promovarea modelelor de productii curate - 
ProMPC   

Valeriu LUPU   CEEX 2006, 
Parteneri:  
Universitatea "Stefan 
cel Mare" Suceava,  
SC GEC Bucovina SA 
Suceava 
SC IPA SA Bucureşti   
160.000 RON   

Proiectul vizează:  
- Promovarea producţiei curate 
- Soluția echilibrării balanţei 
- Protecţia mediului   
- Creşterea economică   
- Accesul echitabil la resurse intergenerații   

2006-2008 

Conectarea comunitatii de cercetare 
stiintifica din Nord-Estul Romaniei pentru 
participarea la programele internationale de 

Mihaela Tulvinschi   CEEX 2006   Proiect in colaborare cu SOFTWARE SI SISTEME 
INFORMATICE - BUCOVINA S.A. 

2006-2008   
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cercetare in domeniul informaticii aplicate 
European Curriculum for Methodological 
Forming in Environmental Education.   

Aurel BURCIU Director Proiect pilot Leonardo 
da Vinci 

Proiect în colaborare Universitatea  "Al. I. Cuza" 
Iaşi,  ca instituție  promotoare.

2005-2007 

Dimensiunea geografica a cererii si ofertei 
turistice din Bucovina in contextul 
turismului european 

Vasile EFROS  CNCSIS 2005,  
cod 1292 
22.200 RON 

Proiect in colaborare cu Facultatea de Istorie și 
Geografie  

2005-2007  

Microvehicul aerian cu decolare verticala si 
propulsie combinata pentru evolutii la 
viteze mari destinat monitorizarii si 
supravegherii zonelor periculoase 
CUMULUS-2   

Gabriela PRELIPCEAN  CEEX, Modul I  
1.800.000 RON   

 2005-2007  

INNO-FOREST:  
Integrating innovation and entrepreneurship 
in higher forestry education 

Carmen NASTASE  ERASMUS/ Socrates 
13.000 Euro   

Proiectul se adresează studenţilor și masteranzilor 
interesaţi de inovație si dezvoltarea abilitaților 
antreprenoriale in domeniul forestier. Ideea 
proiectului este de a lucra cu cazuri reale pregătite 
de studenţi și se bazează pe inovare și dezvoltare 
strategică acumulate în cadrul cursurilor intensive de 
10 zile www.joensuu.fi/coste30/.   

2005-2007 

Developing of skills and competences for 
trainers in the field of formal and informal 
entrepreneurship training programmes for 
local community - RO005/PH159/MTD   

Răzvan VIORESCU  Leonardo da Vinci   
13,800 Euro   

Proiectul se adresează masteranzilor / experților 
implicaţi in dezvoltarea programelor in cadrul 
comunităților locale.  

2006-2007  

Centru de training ocupational pentru 
someri CENTROS Suceava.   

Aurel  BURCIU   PHARE 
75000 Euro   

Centru de training ocupational pentru someri 
CENTROS Suceava   

2006 

Sistem integrat de platforme aeriene pentru 
combaterea agresiunilor teroriste CBRN, 
NIMBUS   

Gabriela PRELIPCEAN MCT - Program 
Securitate   
8.000 RON 

Proiectul îşi propune efectuarea de cercetări în 
cadrul SP 5 Produse, tehnici şi sisteme pentru 
apărare şi securitate fiind racordat la prioritatea " 
Platforme şi sisteme telecomandate pentru 
combaterea acţiunilor teroriste" şi are în vedere 
realizarea unui prototip de miniplatformă aeriană a 
sistemului integrat Nimbus şi organizarea unui curs 
de formare a piloților şi tehnicienilor menit să ajute 
la implementarea rapidă a sistemului.   

2005-2006   

NATO-ARW Information Security in 
Wireless Networks.   

Doru TILIUTE NATO  

27 000 Euro   

Riscuri şi vulnerabilități în reţelele mobile. Strategii 
şi măsuri de protecţie.   

2006 
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Dezvoltarea si promovarea 
comportamentului antreprenorial al 
studentilor si absolventilor invatamantului 
universitar din Bucovina in contextul 
dezvoltarii economiei de piata in profil 
regional.   

Gheorghe SANDU CNCSIS 720  31500 
RON   

Dezvoltarea abilitaților antreprenoriale în rândul 
tinerilor, a studenţilor şi absolvenților universitari, 
prin promovarea unui sistem formativ care să 
faciliteze mobilitatea tinerilor între sistemul de 
învăţământ şi piaţa forţei de muncă, precum şi 
dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor 
în scopul implicării acestora în structuri economice 
private regional.   

2004-2006   

Tourist Research about the North East 
Region of Romania.   

Carmen CHASOVSCHI  INTERREG IIIB EST 
Project 3B072 

17.751 Euro   

Proiectul vizează descrierea completă a ofertei 
turistice pentru Suceava şi Neamţ, astfel:  
descrierea teritoriului (potențialul natural al 
județelor, rezervaţii naturale şi descrierea 
mănăstirilor din judeţele Suceava si Neamt); baza de 
date (Access şi Word) cu structurile de cazare şi 
structurile pentru judeţele Neamţ şi Suceava; baza 
de date (Access si Word) cu obiectivele culturale si 
religioase (muzee, biserici, case memoriale etc.).   

2005-2006   

NISPA/European Institute of Public 
Administration Translation Grant   

Răzvan VIORESCU   EIPA-Olanda   
NISPA- Slovacia  
3000 $   

Proiect de traducere a publicaţiilor destinate 
studenţilor şi masteranzilor FSEAP: 
1.What Future for the European Administration 
Space?   
2. Main Challenges in the Filed of  
Ethics and Integrity in the EU  
Member States,   

2005-2006  

Infiintarea si exploatarea in sistem ecologic 
a pajistilor cultivate pe terenuri supuse 
degradarii din Nord-Estul României   

Valeriu LUPU   P - CD 373/20.07.2006   
Universitatea  "Stefan 
cel Mare" Suceava,  
Staţiunea de cercetare 
dezvoltare pentru ovine 
Popăuți, jud. Botoşani,  
SC GEC Bucovina SA 
Suceava 
38.000,00 RON   

Înființarea şi exploatarea în sistem ecologic a 
pajiștilor cultivate pe terenuri supuse degradării din 
Nord-Estul României. 
Realizarea de site-uri privind înființarea în sistem 
ecologic a pajiștilor cultivate pe terenuri supuse 
degradării din Nord-Estul României. 

2006   

 

 
 
 



Proiecte finanțate din fonduri europene - POSDRU 
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DEzvoltarea CARierei Durabile prin Stagii de practică şi consiliere pentru 
studenți – DECARDS, http://decards.usv.ro  Alunica MORARIU  Iulie 2015 – Decembrie 2015 

“SOCERT. Societatea cunoasterii, dinamism prin cercetare”, 
http://www.socert.usv.ro  Gabriela PRELIPCEAN  aprilie 2014 – octombrie 2015 

Dezvoltarea Învățământului Superior bazat pe competențe prin îmbunătățirea 
calității și facilitarea accesului la programele de studii din domeniile Științe 
Administrative și Juridice – DISSAJ, http://dissaj.usv.ro

Alunica MORARIU  mai 2014 – septembrie 2015 

Doctoratul: o carieră atractivă în cercetare, http://doctorat2010.usv.ro  Gabriela PRELIPCEAN  01.12.2010 – 30.11.2013 
Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter‐regional pe piaţa muncii între 
universităţi şi mediul de afaceri ‐ PRACTeam  Elena HLACIUC  01.10.2010 ‐ 30.09.2013 

Bursa de proiecte  Gabriela PRELIPCEAN  01.11.2010 –30.04.2013 
 

Proiecte finanţate din fonduri PHARE 
 

Denumire proiect Director Perioada derulării 

Romania Ukraine: Cross corder Expertise and Competitiveness for Export, 
http://www.export.usv.ro  Gabriela PRELIPCEAN  01.12.2006 ‐ 30.11.2008 

Romania Ukraine: Tourist Information Campaign for the Cross border Region 
Romania Ukraine  Elena HLACIUC  01.12.2006 ‐ 30.11.2008  

TAB – tineri antreprenori in Bucovina; RO 2006/018‐449.01.02.10  Elena HLACIUC  22.08.2008 

NAP Turism in Bucovina. Parcuri pentru un turism activ in Bucovina; RO 
2006/018‐449.01.01.10, http://www.turismactiv.ro  Elena HLACIUC  august 2008 – noiembrie 2009 

 


