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Informaţii personale  

Nume / Prenume PLOAE VICTOR  

Locul actual de muncă  UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA 

Adresă(e) Str. Făgetului, nr. 138, bl. ST7, sc. B, ap. 54, Constanta 

Telefon(oane) 0241-617117 Mobil: 0723270665 

Fax(uri) 0241-694445 

E-mail(uri) vploae@univ-ovidius.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Data naşterii 26 februarie 1949 
  

Sex Masculin 
  

Funcţia / rolul în proiect MANAGER DE PROIECT  (EXPERT PE TERMEN LUNG TIP A)  
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Activităţile realizate în cadrul 
proiectului  

Responsabil cu coordonarea proiectului (managementul general al proiectului), fiind persoana 
cu drept de reprezentare in relatia cu AMPOSDRU. Participa la promovarea obiectivelor si 
rezultatelor proiectului, asigura monitorizarea proiectului din punct de vedere calitativ si 
efectueaza raportarile catre Finantator. Formuleaza si revizuieste periodic indicatorii de 
performanta pentru evaluarea si asigurarea managementului calitatii.  

Activităţile pentru implementarea cǎrora este responsabil sau contribuie la realizarea lor (extrase din 
cererea de finanţare): 
 
A1. Organizarea celor 4 centre teritoriale create in 4 regiuni ale tarii si infiintarea a 12 intreprinderi 
simulate pe trei profile: turism, banking, comert-afaceri internationale  

 A1.1 Amenajarea si dotarea spatiilor cu baza materiala necesara desfasurarii activitatilor 
intreprinderilor simulate 

A2. Activitati de promovare a metodei de invatare prin IS si a proiectului 
A2.1 Organizarea a 4 conferinte de presa cu ocazia lansarii proiectului la sediile S,P1,P2,P3 
A2.2 Organizarea conferintei nationale de lansare a platformei integrate de simulare a afacerilor si 
e-learning 
A2.3 Organizarea de campanii de promovare a proiectului si a metodei de invatare pe baza 
simularilor de afaceri prin: website-ul proiectului, postarea de bannere online pe website-urile 
universitatilor partenere, afise, pliante, comunicate de presa, articole in reviste de specialitate, kituri 
de promovare pentru participantii la evenimente 
A2.4 Organizarea conferintei nationale finale in care se vor disemina rezultatele proiectului si se va 
publica ghidul de bune practici “Intreprinderea simulata – garantia succesului in cariera” 

A7. Realizarea stagiilor de practica in cadrul intreprinderilor simulate 
A7.3 Participarea studentilor si masteranzilor instruiti la targurile de profil nationale si internationale, 
insotiti de experti pe termen lung din proiect  
A7.4 Evaluarea studentilor si a masteranzilor dupa fiecare stagiu de practica/modul finalizat prin 
concursuri jurizate de angajatori; acordarea de 480 de premii pentru studenti si 48 premii pentru 
masteranzi in functie de performante 

A8. Angajarea a maxim 96 de studenti/masteranzi in intreprinderile reale din care provin tutorii 
formatori (din totalul de 96, 75 au beneficiat de consiliere si orientare profesionala). Angajarea se va 
face ca urmare a Conventiilor cadru semnate cu intreprinderi reale din cele 4 regiuni ale tarii.  
A8.1 Identificarea si promovarea oportunitatilor de angajare 
A8.2 Selectia si angajarea persoanelor din grupul tinta 

 

Experienţa profesională  
  

Perioada 2004 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Prorector al Universitatii „Ovidius” Constanta 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Management Universitar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Ovidius” Constanta, Bd. Mamaia, nr. 124, Constanta 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invatamant superior, activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică 

  

Perioada 1993 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Preda cursuri si seminarii în cadrul Catedrei de Administrarea afacerilor, Facultatea de 
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „OVIDIUS” Constanţa,  la ciclul I (licenta) , 
ciclul II (master),  ciclul III Şcoala Doctorală: Macroeconomie, Microeconomie, 
Microeconomie avansata, Economie Internaţională 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Ovidius” Constanta, Bd. Mamaia, nr. 124, Constanta 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invatamant superior, activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică 

  

Perioada 2004 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conducător de Doctorat – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere și îndrumare științifică doctoranzi 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare 

  

Perioada 2003 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director Antena Constanta 

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabil Executive MBA la Constanta 

Numele şi adresa angajatorului Institutul National de Dezvoltare Economica Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invatamant postuniversitar 

  

Perioada 2003 – 2007 

Funcţia sau postul ocupat Director 

Activităţi şi responsabilităţi principale Formare continua in administratia publica 

Numele şi adresa angajatorului C.R.F.C.A.P.L. Constanta 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Formarea continua a functionarilor publici 

  

Perioada 1995 – 2004 

Funcţia sau postul ocupat Decan al Facultatii de Stiinte Economice 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Management universitar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Ovidius” Constanta, Bd. Mamaia, nr. 124, Constanta 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invatamant superior, activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică 

  

Perioada 2000 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare stiintifica 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de cercetare „Economia si Administrarea Afacerilor”, acreditat de CNCSIS 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare  

  

Perioada 2000 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director 

Activităţi şi responsabilităţi principale Formare continua 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Zonal de Dezvoltare Regionala Constanta 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Formarea continua a functionarilor publici in domeniul dezvoltarii regionale 

  

Perioada 1971-1993 

Funcţia sau postul ocupat 1971-1975 cercetator stiintific stagiar 

1975-1980 cercetator stiintific 

1980-1990 cercetator stiintific principal gr. III 

1990-1992 cercetator stiintific principal gr. II 

1992-1993 cercetator stiintific principal gr. I 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare stiintifica 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Economie Agrara Bucuresti 



Curriculum vitae  PLOAE VICTOR  
4 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare stiintifica 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 5-14 februarie 2010 

Calificarea / diploma obţinutǎ Manager de Proiect- COD COR 241919 
Certificat de absolvire  recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii, CNFPA 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Stabilirea scopului proiectului, Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului, Planificarea 
activitatilor si jaloanelor proiectului, Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru 
proiect, Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect, Managementul riscului, Managementul 
echipei de proiect, Managementul comunicarii in cadrul proiectului, Managementul calitatii proiectului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învǎţǎmânt / furnizorului de formare 

S.C. Minerva Company S.A. 
Furnizor de formare profesionala a adultilor 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel ISCED=5 

  

Perioada 1979-1984 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in stiinte economice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competente de cercetare stiintifica n domeniul diplomei 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Program doctoral 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel ISCED=6 

  

Perioada 1968-1971 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenta 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline economice, de management, de marketing etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucuresti 

Facultatea de Economia si Contabilitatea Agrara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licentiat in stiinte economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel ISCED=5 

Aptitudini şi competenţe personale  
  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceza  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

Engleza  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

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

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Curriculum vitae  PLOAE VICTOR  
5 

 

Competenţe şi abilităţi sociale - experienta de lucru in echipa in calitate de Decan, prorector, Director de centre de 
cercetare si de centre de formare continua 

- o buna capacitate de comunicare cu membrii echipei 
- crearea spiritului de coeziune intre membrii echipei 
- capacitate ridicata de adaptare la medii multiculturale obtinuta in urma mobilitatilor in 

Universitati din strainatate (Nottingham Trent University, Universitatea din Granada, 
universitatea din Padova, Universitatea Murcia) ca visiting professor sau ca bursier 
in programele Tempus de documentare. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizarea Centrului de formare continua a functionarilor publici din domeniul 
dezvoltarii regionale. 
Organizarea Centrului de cercetari Economia si administrarea afacerilor. 
Organizarea Centrului regional de formare a functionarilor publici Constanta. 
Organizarea Centrului de competență in domeniul managementului universitar. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - 
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Operare MS Office 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - 
  

Alte competenţe şi aptitudini - Expert C.N.C.S.I.S., evaluator de proiecte, certificat de Ministerul Educatiei si Cercetarii ;  
- Membru in Comisia de Specialitate nr. 15 – Economie a C.N.A.T.D.C.U. pentru 
confirmarea titlurilor de Profesor Universitar, Conferentiar Universitar, C.P.1, C.P.2 ;  
- Expert – evaluator in cadrul Comisiei de Experti Permanenti – Stiinte Economice 1 ai 
A.R.A.C.I.S.;  
- Membru fondator, membru in Consiliul Academic al AFER (Asociatia Facultatilor 
Economice din Romania); 
- Membru al Asociatiei Project Management Romania, afiliata Asociatiei Internationale de 
Project Management;  
- Membru in Colegiul de Redactie al unor Reviste/Anale cotate CNCSIS, nationale si 
internationale, editate de: Universitatea Bucuresti, Universitatea Al.I.Cuza Iasi, 
Universitatea din Craiova si Universitatea Ovidius din Constanta  
- Visiting Professor la Universitatea de Stiinte si Tehnologii Lille 1, Franta,1996,  Visiting 
Professor la Universitatea din Atena, Grecia, 1999, Visiting Professor la Universitatea 
Murcia, Spania, 2000 

  

Permis(e) de conducere Categoria B  
  

Informaţii suplimentare  

 Proiecte nationale si internationale 

 P1., Foarfecele preturilor in cadrul schimburilor de produse dintre principalele ramuri 
ale economiei nationale, Contract MEN, 1993-1994, Director de proiect. 
P2., Dimensionarea economica a activitatilor comerciale pe profile de activitate, 
Contract MEN, 1994-1996, Director de proiect. 
P3.,Studiul corelatiilor dintre preturi in economia romaneasca. Fundamentele politicii 
de preturi in perioada de tranzitie, Contract CNCSIS, 1998-2001, Director de proiect. 
P4., Sistemul agroalimentar din Romania – evaluarea domeniilor si a punctelor 
sensibile pe filiere cu atractivitate si eficienta maxima pentru investitii, Programul 
AGRAL, Contract 228/2003, Partener/Director de proiect 
P5., Sistem de evaluare a entitatilor bazate pe text, Programul INFOSOC, Contract: nr 
148/29.09.2004, Partener/Director de proiect 
P6., Analiza mediului economic al municipiului Medgidia : diagnosticarea 
problemelor, identificarea oportunitatilor economice strategice si a cailor de 
dezvoltare economica , Contract de cercetare nr. 1672/03.03.2005, membru in echipa de 
cercetare 
P7., Corelarea politicilor macroeconomice cu cele din domeniul Cercetare-
Dezvoltare-Inovare (CDI) in vederea accelerarii procesului de convergenta catre 
structurile europene , Program CEEX, 2006,  Partener/Director de proiect 
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P8., Crearea Centrului de competenţă in domeniul managementului universitar, 
U.E.F.I.S.C.S.U., 20.02.2009, proiect POSDRU 2007-2013, responsabil centru. 
P9., Calitate si Leadership pentru Invatamantul Superior Romanesc – Panelul 1 – 
Universitatea si dezvoltarea capitalului uman, U.E.F.I.S.C.S.U., proiect POSDRU 2007-
2013, membru in echipa de proiect. 
P10., Coordonator si contractor Proiect Tempus IB-JEP-14394-99 
P11., Proiect Tempus IB-JEP-14086-99, coordonator local partener; 
P12., Proiect Tempus IB-JEP-14037-99, coordonator local partener; 
P13., Proiect Tempus IB-JEP-13507-98, coordinator local partener; 
P14., Proiect Tempus IB-JEP-13061-98, coordinator local partener. 
P15., Modelarea matematică a tendinţelor inflaţioniste în România – executată în două 
faze, respectiv 1993 şi 1994, cu o valoare totală de 2,8 milioane lei, director de proiect . 
P16., Foarfecele preţurilor în cadrul schimburilor de produse dintre principalele ramuri ale 
economiei naţionale – executată în perioada 1993-1994 în două faze, cu valoare totală de 
contract de 2,4 milioane lei, director de proiect. 
P17., Dimensionarea economică a activităţilor comerciale pe profile de activitate – 
executată în perioada 1994-1996 în 3 faze, cu o valoare totală de contract de 1,8 milioane 
lei, director de proiect. 
P18., Studiul corelaţiilor dintre preţuri în economia românească. Fundamentele politicii de 
preţuri în perioada de tranziţie – executată în perioada 1999 –2001 în 3 faze, cu valoare 
totală de contract de 53,344 milioane lei, director de proiect. 
P19., Formare continuă a funcţionarilor publici în cadrul politicilor de integrare europeană 
privind dezvoltarea regională (EUP-CEPO), proiect finanţat din fondul PHARE, derulat în 
perioada 1999- 2001, în valoare de 201 840 EUR. 

  

Anexe    Copie Carte de Identitate 
 

Copie Certificat  Manager de Proiect 
Copie Diplomă de licenţă în Stiinte Economice obţinută la Academia de Studii 
economice în anul  1971 
Copie Diplomă de doctor în domeniul Economie obţinută la Academia de Studii 
economice în anul  1984 
Copie Atestat de participare la stagiu de pregatire in Franta in octombrie 1998, prin 
Program PHARE nr. 97-02-26 
Copie Decizie de promovare ca cercetator stiintific gr.I 
Copie Certificat de absolvire a Cursului intensiv de limba engleza emis de Centrul 
pentru studierea intensiva a limbilor straine 
Copie Certificat de competente lingvistice pe limba franceza emis de Universitatea 
„Ovidius” Constanta, Facultatea de Litere si Teologie 
Copie Diploma de Excelenta pentru recunoasterea activitatii desfasurate pentru 
sustinerea dezvoltarii durabile emis de Forumul Dezvoltarii Durabile Romania-ORIZONT 
2025 
Copie Brevet de membru fondator al Societatii Stiintifice de Management Romania  
Copie Certificat de Expert evaluator pentru competenta si tinuta stiintifica in 
activitatea de evaluare a cercetarii din invatamantul superior 
Copie Certificat de recunoastere a Centrului de Cercetare „Economia si 
Administrarea Afacerilor” in cadrul Universitatii „Ovidius” Constanta, Director: Victor 
Ploae 
Copie Diploma Profesor Emerit si Diploma de excelenta emise de Asociatia 
Facultatilor de Economie din Romania 
Copie Premiul pentru carte stiintifica si academica si Premiul „Ovidius” Vivat 
Nostra Academica acordate de Salonul International de Carte 
Copie Diploma de Onoare emisa de Universitatea „Ovidius” Constanta 
Copie Diploma de Profesor de onoare emisa de Universitatea din Craiova 
Copie Diploma de Excelenta emisa de Universitatea de Vest din Timisoara 
Copie Diploma aniversara pentru merite deosebite emisa de Academia de Studii 
economice 
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 Copie Diploma de Onoare emisa de Universitatea „Ovidius” Constanta, Facultaea de 
Constructii 
Extras din volumul Tempus PHARE: TEMPUS - 10YEARS IN ROMANIA(1991-2001) din 
care reiese participarea in calitate de coordonator / partener la programul TEMPUS 
PHARE 

 Lista de lucrari 
 

 

17 februarie 2010                                                                             Prof. univ.dr. PLOAE VICTOR
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ANEXA 1 

Disciplinele: Microeconomie, Macroeconomie, Economie Internaţională 
Domeniul Ştiinţe Economice 
 
L I S T A  D E  L U C R A R I 
Ploae Victor – Dr. din 1984, Profesor din 1994 
 
 
10 Teza de doctorat 
T1. Intensificarea producţiei agricole şi creşterea economică în România 

 
20 Cărţi publicate(C1, C2 etc.), îndrumare publicate(I1, I2 etc.), capitole publicate în volume colective, capitole teoretice redactate, 
sisteme de laborator funcţionale etc. (D1, D2 etc.), după caz, prin care se aduc contribuţii la asigurarea şi perfecţionarea activităţilor 
didactice/profesionale în raport cu natura criteriului de evaluare TC2. 
 
 

C1., Victor Ploae (coord.), Veronica Popovici, Ramona Nicoleta Bundă, Economie Politică (Macroeconomie), Elemente de teorie, 
teste grilă, aplicaţii, Editura Muntenia, Constanţa, ISBN 973-692-033-X, 286 pg., 2004 
C2., Victor Ploae, Veronica Popovici (coord.) şi colectiv, Teste grilă de economie, Editura EX PONTO, Constanţa,  ISBN 973-644-
169-5, 499 pg.,2003 ; 
C3., Victor Ploae, Salvador Ruiz, Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii, Editura Ex Ponto, Constanţa, ISBN – 973 -8227 – 65 
– 8, 268 pg., 2001 
C4., Victor Ploae, Tiberiu Dănuţ Epure, Economia întreprinderii, Editura Muntenia & Leda, Constanţa, ISBN – 973 – 8304 – 02 – 4, 
230 pg., 2001 
C5., Victor Ploae (coord.) şi colectiv, Teste grilă de economie pentru admiterea în învăţământul superior, Editura EX PONTO, 
Constanţa, ISBN 973-8036-25-9, 316 pg., 2000 
C6., Victor Ploae, Economia întreprinderii, Editura Ex Ponto, Constanţa, Ediţia a II a, ISBN – 973 – 8036 – 33 X, 210 pg., 2000 
C7., Victor Ploae (coord.) şi colectiv, Teste grilã de economie (pentru admitere în învãţãmântul superior), Editura Ex Ponto, 
Constanţa, ISBN – 973 – 9385 – 70 – 2, 360 pg., 1999 
C8., Victor Ploae, Economie Politicã (microeconomie), Editura Ex Ponto, Constanţa,   România, ISBN – 973 – 9385 – 35 – 4, 228 
pg., 1999 
C9., Victor Ploae, Economie Politicã (macroeconomie), Editura Ex Ponto, Constanţa, ISBN – 973 – 9385 – 77 – X, 202 pg., 1999 
C10., Victor Ploae, Economia şi gestiunea firmei, Editura Ovidius University Press Constanţa, 193 pg., 1995 
C11., Enciu M., Ploae V., Vâlsan T., Tehnologia de cultivare a porumbului în sud-estul ţãrii, Editura “CERES”, Bucureşti, 276 pg., 
1983 
C12., Enciu M., Ploae V., Cultura soiei în Dobrogea, Editura “CERES”, Bucureşti, 142 pg., 1982 
I1., Victor Ploae (coord.), Veronica Popovici, Ramona Nicoleta Bundă, Economie Politică (Microeconomie), Aplicaţii, Editura 
Muntenia, Constanţa, 2004, ISBN 973-692-034-8, 153 pg., 2004 

 
30 Articole/studii publicate în reviste de specialitate recunoscute (R1, R2 etc.), articole/studii publicate în volumele unor manifestări 
ştiinţifice internaţionale recunoscute(Vi1, Vi2 etc.), brevete de invenţie(B1, B2 etc.), creaţii artistice prezentate la manifestări 
recunoscute (A1, A2 etc.), precum şi, după caz, alte lucrări similare - articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice 
naţionale, lucrări prezentate la diferite seminarii/expoziţii etc. (E1, E2 etc.), după caz, prin care se aduc contribuţii la dezvoltarea domeniului 
în raport cu natura criteriului de evaluare TC3. 

 
R1., Victor Ploae, Guvernanţa corporatistă – o nouă paradigmă a economiei (Abordări conceptuale), Analele Universităţii “Ovidius” 
Constanţa, Facultatea de Ştiinte Economice, Seria Ştiinţe Economice, volumul IV,13 pg., pp. 5-17, ISSN 1582-9383, anul 2004 
R2., Victor Ploae, Principiile OCDE privind guvernanţa corporatistă şi implementarea acestora în ţările aflate în tranziţie la economia 
de piaţă, Analele Universităţii “Ovidius” Constanţa, Facultatea de Ştiinţe Economice,  Seria Ştiinţe Economice, volumul III, Ovidius 
University Press, 8 pg., pp.5-12, ISSN 1582-9383, anul 2003 
R3., Victor Ploae, Economia subterană în România, Analele Universităţii “Ovidius” Constanţa, Facultatea de Ştiinte Economice, Seria 
Ştiinţe Economice, volumul II, Ovidius University Press, ISSN 1582-9383, 6 pg, pp.5-10, anul 2002 
R4., Victor Ploae, Studiu asupra foarfecelui preţurilor produselor din industrie şi agricultură în economia românească, Analele 
Universităţii “Ovidius” Constanţa, Facultatea de Ştiinţe Economice, Seria Ştiinţe Economice, volumul I,  Ovidius University Press, 10 
pg., pp. 5-14, ISSN 1582-9383, 2001; 
R5., Ploae V., Talambã D., Utilizarea economico-matematice de programare liniar la optimizarea structurii culturilor într-o ferma cu 
profil legumicol ; Lucrãri ştiinţifice ale SCCI  « Dobrogea » vol. IV 1994  
R6., Victor Ploae , Tipuri şi dimensiuni de exploataţii agricole în judeţul Constanţa, Lucrãri ştiinţifice ale SCCI  « Dobrogea » vol. X 
1993  
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R7., Victor Ploae, Aspecte privind tipologia socio-economicã şi dimensiunile exploataţiilor agricole private in ţãri cu economie de piaţã. 
Lucrãri ştiinţifice aleSCCI  « Dobrogea » vol. X 1993  
R8., Victor Ploae, Influenţa foarfecelui preţurilor asupra rentabilitãţii produselor vegetale, Lucrãri ştiinţifice ale SCCI  « Dobrogea » vol. 
X 1993  
R9., Ploae V., Enciu M., Eficienţa eeconomicã a culturii porumbului boabe, Lucrãri ştiinţifice ale SCCI  « Dobrogea » vol.VIII 1993 ; 
R10., Ploae V., Enciu M., « Optimizarea sistemului de fertilizare a porumbului boabe, cultivat in conditi de irigare in Dobrogea », 
Lucrari stiintifice SCCI « Dobrogea », Vol VIII 1993 ; 
R11., Victor Ploae, Studii asupra corelaţiilor dintre preţurile produselor agricole şi      preţurile produselor industriale destinate 
agriculturii, Lucrãri ştiinţifice ale SCCI « Dobrogea » vol.X 1993  
R12., Victor Ploae, Dimensionarea exploataţiilor agricole private, « Economistul » nr.264,  1993 ; 
R13., Victor Ploae, Riscul şi incertitudinea in agriculturã, Lucrãri ştiinţifice ale SCCI  « Dobrogea » vol. X 1993  
R14., Ploae V., Enciu M., Limitele economice si energetice ale utilizarii apei de irigatie la principalele culturi de camp in conditiile din 
Dobrogea , Revista « Cereale si  plante tehnice », nr. 6 din 1989  
R15., Victor Ploae, Tendinţe şi prioritãţi zonale în intensificarea producţiei vegetale în  cadrul sectorului cooperatorist al agriculturii jud. 
Tulcea, Lucrãri ştiinţifice ale  SCCI « Dobrogea », vol.IX, 1988  
R16., Ploae V. , Enciu M., «  Limitele economice de administrare a ingrasamintelor chimice si organice la principalele culturi in conditii 
de irigare », Lucrari stiintifice ale SCCI Dobrogea, Vol IX, 1988 ; 
R17., Ploae V., Enciu M., « Eficienta economica si energetica a utilizarii apei de irigare la principalele culturi de camp in conditiile din 
Dobrogea », Lucrari stiintifice ale SCCI, Dobrogea, Vol XI, 1988  
R18., Victor Ploae, Eficienţa economicã a irigaţiilor la nivelul unitãţilor agricole de producţie în funcţie de diferite tipuri de amenajare, 
metode de irigare şi instalaţii de aplicare a udãrilor, Revista « Cereale şi plante tehnice », nr.11, 1987 ; 
R19., Tomoroga P., Ploae V., «  Contributii la stabilirea unor elemente tehnologice la cultura porumbului in conditiile de irigare din 
Dobrogea », Revista  « Problede agrofitotehnie aplicata », Vol IX, Nr. 3, 1987  
R20., Tomoroga P., Chimisliu C., Ploae V., “ Stabilirea epocii optime de semanat a graului de toamna in conditiile de irigare din 
Dobrogea”, Analele ICCPT – Fundulea, Vol LIV, 1986 ; 
R21., Enciu M., Ploae V., «  Cercetari privind stabilirea desimii optime si a interactiunii desimii  - iirgare la hibridul de porumb F. 420, 
cultivat in Dobrogea, Revista « Cereale si plante tehnice » nr. 5, 1986 ; 
R22., Enciu M., Ploae V., « Eficienta economica si energetica a sistemului de fertilizare la cultura soiei irigate in Dobrogea », Lucrari 
stiintifice ale SCCI « Dobrogea », Vol VIII 1983; 
R23., Enciu M., Ploae V., ., «  Cercetari privind influenta dozelor de azot asupra productiei hibrizilor de porumb  cultivati in conditii de 
irigare », Lucrari stiintifice ale SCCI « Dobrogea », Vol VIII, 1983 ; 
R24., Tomoroaga P., Ploae V., « Contributii la stabilirea epocii optime  de insamantare a graului de toamna in conditii de irigare din 
Dobrogea », Lucrari stiintifice ale SCCI « Dobrogea », Vol VIII, 1983 ; 
R25., Enciu M., Ploae V., ., « Irigarea porumbului in Dobrogea » Lucrari stiintifice ale SCCI « Dobrogea », Vol VIII, 1983 ; 
R26., Negruti I., Ploae V., «  Influenta  regimului de irigare asupra productiei de cartfofi si a principalilor indicatori de eficienta 
economica », Analele ICPC Brasov, Vol XII, 1982 ; 
R27., Tomoroga P., Ploae V., « Contributii la stabilirea epocii optime de recoltare a sfeclei de zahar  in conditiile de irigare din 
Dobrogea », Lucrari stiintifice ale SCCI Dobrogea Vol. VII, 1982 ; 
R28., Negruti I., Ploae V., «  Cercetari privind influenta densitatilor de plantare a distantei intre randuri si a marimii materialelor de 
plantat asupra productiei de cartofi », Lucrari stiintifice ale SCCI « Dobrogea », Vol VII, 1982 ; 
R29., Bulica I., Ploae V, GH. Enica, “ Efectul ingrasamintelor minerale asupra productiei si eficientei economice a culturilor de raigras 
aristta si porumb siloz in cultura succesiva”, Lucrari stiintifice ale SCCI “Dobrogea”, Vol VII, 1982; 
R30., Bulica I., Ploae V., Gh. Enica,” Efectul ingrasamintelor minerale asupra productiei de sfecla furajera si a eficientei economice a 
acesteia in conditiile de irigare », Lucrari stiintifice ale SCCI « Dobrogea », Vol VII, 1982 ; 
R31., Enciu M., Ploae V., «  Cercetari privind valorificarea superioara a apei de irigare la cultura soiei in Dobrogea » Lucrari stiintifice 
ale SCCI « Dobrogea », Vol VII, 1982 ; 
R32., Enciu M., Ploae V., «  Unele aspecte privind irigarea porumbului », Analele ICCPT –Fundulea, 1981, Vol XLII ; 
R33., Tomoroga P., Ploae V., « O predelenie  na optimalnia period za zimnata psenita, otglejdanapri polivni uslovis v Dobroja :, 
Roleatna  sorta i tehnologiata po proiznedstro – Sofia 1981 
R34., Ploae V., Macovei V., Prognoza procesului de intensificare a producţiei agricole   vegetale în cooperativele agricole de producţie 
din judeţul Tulcea. Revista Economia şi organizarea întreprinderilor agricole nr.9-10, 1980; 
R35., Tomoroga P., Ploae V. – Două decenii de agricultură socialistă în judeţul Constanţa, Lucrări ştiinţifice ale SCCI “Dobrogea” vol. 
V I 1977 
R36., Lupu A., Ploae V.. Posibilităţile de folosire a teoriei graficelor în procesul de conducer şi folosirea raţională a mijloacelor de 
producţie într-o fermă vegetală, Lucrări ştiinţifice ale SCCI “Dobrogea” vol. IV 1974; 
R37., Tomoroga P., Ploae V., Contribuţii la stabilirea epocii optime de semănat la unele soiuri de orz de toamnă în condiţii de irigare 
din Dobrogea, Lucrări ştiinţifice ale SCCI “Dobrogea” vol. VI 1977; 
R38., Enciu M., Ploae V., Eficienţa economică a culturii soiei, Lucrări ştiinţifice ale SCCI “Dobrogea” vol. VI 1977; 
R39., Tomoroga P., Ploae V., Contribuţii la stabilirea spaţiului optim de nutriţie şi a celei mai potrivite epoci de recoltare a sfeclei de 
zahăr în condţii de irigare din Dobrogea, Lucrări ştiinţifice ale SCCI “Dobrogea” vol. VI 1977; 
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R40., Enciu M., Ploae V. “Rezultatele experimentale privind eficienta irigarii sfeclei furajere in Dobrogea”, Lucrari stiintifice ale SCCI 
Dobrogea, Vol VI, 1977; 
R41., Lup A., Ploae V., «  Utilizarea seriilor cronologice la prognoza productiilor medii in agricultura » , Lucrari stiitifice ale SCCI 
Dobrogea, Vol VII, 1977 ; 
R42., Lup A., Ploae V., « Zonarea productiei agricole in judetul Constanta si Tulcea », Lucrari stiintifice ale SCCI Dobrogea , Vol VII 
1977 ; 
R43., Tomoroga P., Ploae V., « Contributii la stabilirea unor elemente ale tehnologiei de cultura a soiurilor de grau raionate si de 
perspectiva in conditii de irigare din Dobrogea », Buletin Informativ nr. 5, ASAS –Bucuresti, 1977 ; 
R44., Enciu M., Ploae V., Cercetări privind aplicarea îngrăşămintelor chimice la grâul cultivat în condiţii de irigare din Dobrogea, 
Lucrări ştiinţifice ale SCCI “Dobrogea” vol. V 1976; 
R45., Tomoroga P., Ploae V., Cercetări privind efectul îngrăşămintelor chimice cu azot asupra producţiei principalelor soiuri de grâu, 
raionate şi de perspectivă, în condiţii de irigare din Dobrogea, Lucrări ştiinţifice ale SCCI “Dobrogea” vol. V 1976; 
R46., Enciu M., Ploae V., Cercetări privind aplicarea îngrăşămintelor chimice la porumb cultivat în condiţii de irigare din din Dobrogea, 
Lucrări ştiinţifice ale SCCI “Dobrogea” vol. V 1976; 
R47., Tomoroga P., Ploae V., Stabilirea sistemului de aplicare a îngrăşămintelor cu azot la hibrizii de porumb şi de perspectivă în 
condiţiile de irigare din Dobrogea,  Lucrări ştiinţifice ale SCCI “Dobrogea” vol. V 1976; 
R48., Tomoroga P., Ploae V., Contribuţii la stabilirea densităţii optime la solurile şi hibrizii de floarea soarelui raionate şi de 
perspectivă în condiţii de irigare din Dobrogea, Lucrări ştiinţifice ale SCCI “Dobrogea” vol. V 1976; 
R49., Tomoroga P., Ploae V., Cercetări privind stabilirea densităţii de semănat la unele soiuri de soia în condiţii de irigare din 
Dobrogea, Lucrări ştiinţifice ale SCCI “Dobrogea” vol. V 1976; 
R50., Tomoroga P., Ploae V., Modelul economico-matematic de optimizare al tehnologiilor de producţie şi structurii culturilor la nivel 
microeconomic, Lucrări ştiinţifice ale SCCI “Dobrogea” vol. V 1976; 
R51., Neguţi I., Ploae V., Consumul de apă şi regimul de irigare la cartofi în zona de stepă, Lucrări ştiinţifice ICCS – Braşov  vol. VII 
1976; 
R52., Simota H., Ploae V., Vasiliu G., Nicolae C.T., Influenţa aplicării îngrăşămintelor chimice cu azot şi potasiu asupra producţiei de 
cartofi în complexul irigat “Carasu”, Lucrări ştiinţifice ale SCCI “Dobrogea” vol. IV 1974; 
R53., Talambă D., Ploae V., Cercetări privind efectul îngrăşămintelor organice şi chimice la cultura de tomate de vară în condiţiile din 
Dobrogea, Lucrări ştiinţifice ale SCCI “Dobrogea” vol. IV 1974; 
R54., Tomoroga P., Ploae V., Dezvoltarea agriculturii Dobrogei după cooperativizarea şi prognoza procesului de intensificarea 
producţiei agricole în unităţile cooperatiste, Lucrări ştiinţifice ale SCCI “Dobrogea” vol. IV 1974; 
Vi1., Victor Ploae, “Reforma economică din perspectiva integrării europene”, Conferinţa internaţională “Reforma economică în 
România”, Universitatea “Ovidius” Constanţa, 1998 
Vi2., Victor Ploae, “ Armonizarea planurilor de învăţământ cu cele din universităţile europene, prioritate a învăţământului economic 
românesc”, Conferinţa internaţională “Dimensiunea europeană a învăţământului economic superior românesc”, Universitatea Al. I. 
Cuza, Iaşi, 1997. 
Vi3.,. Victor Ploae, “ Restructuring the Ownership System – Dimension of the Economic Reform” , Conferinţa internaţională “Noi 
direcţii în economie”, Universitatea “Ovidius” Constanţa, 1997 
 

REALIZARI  STIINTIFICE: 

 - 10 carti, cursuri, monografii, publicate in edituri acreditate de CNCSIS ; 

 - 60 de articole de specialitate publicate in tara si strainatate, ca autor si prim-autor, in reviste de specialitate ; 

 - 45 programe si teme de cercetare pe baza de contract, din care la 25 in calitate de coordonator ; 

 - Director in cadrul a 3 programe de cercetare nationale realizate in consortii universitare ; 

 - Director la 3 grant-uri nationale CNCSIS ; 

 - 50 de comunicari stiintifice prezentate la conferinte sau congrese nationale si internationale. 
 

ACTIVITATEA DE CERCETARE STIINTIFICA SELECTIVA 
 
 Victor Ploae (coord.), Veronica Popovici, Ramona Nicoleta Bundă, Economie Politică (Macroeconomie), Elemente de teorie, 

teste grilă, aplicaţii, Editura Muntenia, Constanţa, ISBN 973-692-033-X, 286 pg., 2004 
 Victor Ploae, Veronica Popovici (coord.) şi colectiv, Teste grilă de economie, Editura EX PONTO, Constanţa,  ISBN 973-644-

169-5, 499 pg.,2003 ; 
 Victor Ploae, Salvador Ruiz, Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii, Editura Ex Ponto, Constanţa, ISBN – 973 -8227 – 65 

– 8, 268 pg., 2001 
 Victor Ploae, Tiberiu Dănuţ Epure, Economia întreprinderii, Editura Muntenia & Leda, Constanţa, ISBN – 973 – 8304 – 02 – 4, 

230 pg., 2001 
 Victor Ploae (coord.) şi colectiv, Teste grilă de economie pentru admiterea în învăţământul superior, Editura EX PONTO, 

Constanţa, ISBN 973-8036-25-9, 316 pg., 2000 
 Victor Ploae, Economia întreprinderii, Editura Ex Ponto, Constanţa, Ediţia a II a, ISBN – 973 – 8036 – 33 X, 210 pg., 2000 
 Victor Ploae (coord.) şi colectiv, Teste grilã de economie (pentru admitere în învãţãmântul superior), Editura Ex Ponto, 
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Constanţa, ISBN – 973 – 9385 – 70 – 2, 360 pg., 1999 
 Victor Ploae, Economie Politicã (microeconomie), Editura Ex Ponto, Constanţa,   România, ISBN – 973 – 9385 – 35 – 4, 228 

pg., 1999 
 Victor Ploae, Economie Politicã (macroeconomie), Editura Ex Ponto, Constanţa, ISBN – 973 – 9385 – 77 – X, 202 pg., 1999 
 Victor Ploae, Guvernanţa corporatistă – o nouă paradigmă a economiei (Abordări conceptuale), Analele Universităţii “Ovidius” 

Constanţa, Facultatea de Ştiinte Economice, Seria Ştiinţe Economice, volumul IV,13 pg., pp. 5-17, ISSN 1582-9383, anul 2004 
 Victor Ploae, Principiile OCDE privind guvernanţa corporatistă şi implementarea acestora în ţările aflate în tranziţie la economia 

de piaţă, Analele Universităţii “Ovidius” Constanţa, Facultatea de Ştiinţe Economice,  Seria Ştiinţe Economice, volumul III, 
Ovidius University Press, 8 pg., pp.5-12, ISSN 1582-9383, anul 2003 

 Victor Ploae, Economia subterană în România, Analele Universităţii “Ovidius” Constanţa, Facultatea de Ştiinte Economice, 
Seria Ştiinţe Economice, volumul II, Ovidius University Press, ISSN 1582-9383, 6 pg, pp.5-10, anul 2002 

 Victor Ploae, Studiu asupra foarfecelui preţurilor produselor din industrie şi agricultură în economia românească, Analele 
Universităţii “Ovidius” Constanţa, Facultatea de Ştiinţe Economice, Seria Ştiinţe Economice, volumul I,  Ovidius University 
Press, 10 pg., pp. 5-14, ISSN 1582-9383, 2001; 

 Victor Ploae, “Reforma economică din perspectiva integrării europene”, Conferinţa internaţională “Reforma economică în 
România”, Universitatea “Ovidius” Constanţa, 1998 

 Victor Ploae, “ Armonizarea planurilor de învăţământ cu cele din universităţile europene, prioritate a învăţământului economic 
românesc”, Conferinţa internaţională “Dimensiunea europeană a învăţământului economic superior românesc”, Universitatea Al. 
I. Cuza, Iaşi, 1997. 

 Victor Ploae, “ Restructuring the Ownership System – Dimension of the Economic Reform” , Conferinţa internaţională “Noi 
direcţii în economie”, Universitatea “Ovidius” Constanţa, 1997 

 
40 Proiecte de cercetare-dezvoltare (P1, P2 etc.) pe bază de contract/grant, precum şi alte lucrări de cercetare-dezvoltare 
(F1, F2 etc.), după caz, prin care se aduc contribuţii la dezvoltarea mediului educaţional/cultural/economic/social etc. 
în raport cu natura criteriului de evaluare TC4 
 
Subsemnatul a luat la cunoștință faptul că, în baza articolului 26 din Legea 15/68, declarațiile false, falsul în acte și utilizarea de acte 
false sunt pedepsite în baza codului penal și a legilor speciale. 
De asemenea, subsemnatul autorizează prelucrarea dateor personale, în baza legii 675/96 din 31 decembrie 1996. 
 
 


