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1 CUVÂNT ÎNAINTE
În cadrul Strategiei de dezvoltare a Universităţii Creştine ”Dimitrie Cantemir“ (UCDC) şi de
creştere a prestigiului acesteia în ţară şi străinătate, activitatea de cercetare ştiinţifică ocupă un loc
prioritar deoarece contribuie semnificativ la perfecţionarea procesului de învăţământ din UCDC şi la
formarea calitativ-superioară a tinerelor cadre didactice, inclusiv la sporirea resurselor financiare
necesare consolidării bazei tehnico-materiale a UCDC.
Pentru anul universitar 2015-2016, activitatea de cercetare ştiinţifică se realizează prin
centrele de cercetare ale facultăţilor din cadrul UCDC, prin institutele acesteia, aşa cum au fost
aprobate instituţional - Institutul de Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare, Institutul Internaţional pentru
Drepturile Omului şi Institutul de Istorie şi Studii Cantemiriene şi aşa cum ele vor funcţiona/exista pe
parcursul anului universitar 2015-2016.
Publicaţiile ştiinţifice editate sub egida UCDC (prezentate pe site-ul web al universităţii
http://ucdc.ro/) în limbile română şi engleză, cuprind, în paginile lor, articole de specialitate, recenzii,
creaţii personale ale cadrelor didactice, masteranzilor, studenţilor şi ale specialiştilor din alte instituţii
de prestigiu cu care universitatea colaborează.
Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir“ organizează în anul universitar 2015-2016
manifestări ştiinţifice sub forma conferinţelor, simpozioanelor, seminariilor, meselor rotunde,
atelierelor de lucru, la care se vor asocia evenimente precum: expoziţii cu rezultate ale cercetării sau
invenţii; evenimente de căutare de parteneri (”matchmaking”); vizite în laboratoare şi departamente
de cercetare; evenimente asociate pentru coordonarea participării la iniţiative europene sau
internaţionale.
Lucrarea de faţă cuprinde Programele de cercetare ale institutelor şi facultăţilor/centrelor de
cercetare pentru anul universitar 2015-2016, organizate pe domenii de activitate.
Activitatea de cercetare se realizează în echipe multidisciplinare din cadrul UCDC sau în
colaborare cu cercetători sau colective de cercetători din mai multe instituţii. În afara cercetărilor
realizate pe bază de contract, celelalte activităţi se valorifică prin realizarea de tratate, cărţi, cursuri de
specialitate, monografii, dicţionare, teste grilă, ghiduri pentru elaborarea lucrărilor de licenţă/disertaţie.
Conducerea UCDC – cu sprijinul conducerii facultăţilor şi ale institutelor şi centrelor de
cercetare – se preocupă permanent de creşterea calităţii activităţii de cercetare în vederea integrării
în aria de cercetare naţională şi europeană a acesteia.
Colectivele de cercetare din cadrul centrelor de cercetare, ale facultăţilor, institutelor şi
intregul corp de cadre didactice şi cercetători vor acţiona pentru realizarea programului de cercetare
ştiinţifică propus în vederea îmbunătăţirii activităţii de cercetare şi internaţionalizare a Universităţii
pentru o clasificare a universităţii superioară şi o ierarhizare a programelor de studii pe domenii, care
să răspundă misiunii şi obiectivelor acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
PREŞEDINTE UNIVERSITATE,
Prof. univ. dr. Momcilo LUBURICI

PREŞEDINTE SENAT,
Prof. univ. dr. Corina Adriana DUMITRESCU

RECTOR,
Prof. univ. dr. Cristiana CRISTUREANU

PRORECTOR CERCETARE,
Prof. univ. dr. Georgeta ILIE
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2 DIMITRIE CANTEMIR

DIMITRIE CANTEMIR, fiul lui Constantin Cantemir, s-a născut la 26 octombrie 1673 şi a murit
în ziua de 21 august 1723. La 20 de ani, în anul 1693, devine pentru o scurtă perioadă (martieaprilie), domn al Moldovei, unde avea să revină în anii 1710-1711.
Deşi a stat ostatic la Constantinopol peste 17 ani, turcii socotindu-l om de încredere în politica
externă, s-a orientat spre Rusia, încheind la Luţk (1711) un tratat secret de alianţă cu Petru I, în
speranţa eliberării ţării de sub dominaţia turcească. În războiul ruso-turc, din 1711 Cantemir a trecut
de partea trupelor ruseşti. După înfrângerea armatelor ruso-moldovene la Stănileşti, Cantemir s-a
refugiat în Rusia, unde a devenit consilier al lui Petru I şi a desfăşurat o activitate ştiinţifică. În anul
1714 Cantemir a fost ales membru al Academiei din Berlin.
În opera lui Cantemir, influenţată de Umanismul Renaşterii şi de gândirea înaintată din Rusia,
s-au oglindit cele mai importante probleme ridicate de dezvoltarea social-istorică a Moldovei de la
sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea.
Dimitrie Cantemir a fost primul autor român de lucrări filosofice propriu-zise. Gândirea lui
filosofică reflectă lupta dintre concepţiile religioase, medievale şi cele laice moderne, dovedind
tendinţe înaintate, raţionaliste. El a afirmat existenţa cauzalităţii şi legităţii în natură şi societate,
exprimându-şi încrederea în puterea ştiinţei şi a raţiunii omeneşti, căutând să delimiteze domeniul
ştiinţei de cel al teologiei. Este autorul uneia dintre primele istorii ale Imperiului Otoman „Incrementa
atque decrementa aulae othomanice“ („Creşterea şi descreşterea Curţii otomane“), lucrare tradusă
în limbile engleză, franceză şi germană şi care a fost timp de un veac lucrare de bază prin care
Europa a cunoscut istoria Turciei.
În „Hronicul vechimii romano-moldo-vlahilor“, Dimitrie Cantemir a căutat să lămurească
problema originii poporului român şi a unităţii sale etnice şi să dovedească continuitatea lui pe
teritoriul Daciei. Opera sa de istorie şi geografie este străbătută de ideea eliberării poporului nostru de
sub jugul turcesc.
Lucrarea lui Dimitrie Cantemir „Descriptio Moldaviae“ scrisă în 1716 la cererea Academiei
din Berlin, reprezintă prima monografie geografică românească.
În „Istoria Ieroglifică“ (1705), prima încercare de roman social din literatura română, Dimitrie
Cantemir satirizează, recurgând la alegorie, boierimea intrigantă şi acaparatoare a pământurilor
ţăranilor.
Printre lucrările de seamă ale lui Dimitrie Cantemir se mai numără: „Divanul“, „Prescurtare
a sistemului logicii generale“, Cercetarea naturală a monarhiilor“, „Sistema religiei mahomedane“.
Pentru studenţii şi cadrele din Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“ este o mândrie că
aceasta funcţionează sub efigia marelui enciclopedist al civilizaţiei naţionale din secolul al XVIII-lea,
DIMITRIE CANTEMIR, domnitor al Moldovei, membru al Academiei din Berlin, istoric, geograf,
orientalist şi folclorist, filosof şi teolog, naturalist şi matematician, muzician şi orator, filolog şi
literat, întruchipând însuşirile unuia dintre cei mai mari umanişti ai epocii sale.
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3 REZOLUŢIA CELEI DE-A 12-A CONFERINTE NATIONALE A
CERCETARII ŞTIINTIFICE DIN ÎNVATAMANTUL SUPERIOR
Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior a organizat în perioada 1315 Mai 2010 la Bucureşti, în parteneriat cu Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina
Veterinara cea de-a 12-a Conferinta Nationala a Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior

– CNCSIS 12.
Recomandă:
1. In domeniul cercetării universitare:
 Susținerea publică a cercetării și educației prin alocarea de urgență a unor fonduri publice
suplimentare, necesare, precum și stabilirea unei strategii financiare stabile și predictibile pe
termen mediu și lung de susținere a acestor prioritșți naționale; în acest sens, propunem
adoptarea, de către Guvern a unui program de alocare din fonduri publice a 3% din PIB pentru
cercetare și învățământ superior (1% pentru cercetare și 2% pentru educație superioară);
 Reevaluarea priorităților în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării și racordarea strategiei
de dezvoltare a cercetării și inovării la strategia europeană 2020, centrată pe triunghiul
cunoașterii Educatie-Cercetare-Inovare;
 Restructurarea sistemului de cercetare în universități, identificând, printr-un proces de
evaluare riguroasă, centre de cercetare, comunități cognitive și inovative, școli de excelență,
institute de cercetare, centre de transfer de cunoștințe și tehnologii și susţinand clusterele de
cunoaștere și cercetare inter-, multi- și transdisciplinară;
 Evaluarea activităților de cercetare pe domenii și clasificarea acestora în funcție de
performanțe, urmată de diferențierea și clasificarea universităților, în funcție de performanțele în
cercetarea științifică;
 Elaborarea unui program pentru susținerea centrelor de excelență și a universităților de
excelență dar și a unor instrumente și modele investiționale care au la bază atât performanța
instituțională, cât performanța științifică a clusterilor cognitive și inovative;
 Pregătirea și lansarea unui program național pentru susținerea unor domenii ale cercetării
cu ridicată vulnerabilitate cum ar fi: științele fundamentale, ingineria, științele agricole, și unele
științe socio-umane, pentru care atractivitatea este redusă iar tentațiile care susțin migrarea
talentelor sunt mari;
 Extinderea parteneriatelor dintre universităţi, agenţi economici, autorităţi regionale şi locale,
şi centrarea acestora pe transfer cognitiv şi tehnologic;
 Susţinerea cu prioritate a programelor de formare și păstrarea resursei umane înalt
calificate, în mod deosebit a tinerelor talente din ţară şi străinătate;
 Creşterea gradului de implicare a cercetătorilor români în colaborări internaţionale, mai ales
în cadrul programului FP7, și intensificarea colaborărilor cu cercetătorii români din diaspora;
 Întărirea coordonării la nivel naţional a politicilor de inovare prin operaţionalizarea
Consiliului Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei.
2. Pentru o naturală și firească integrare în Aria Europeană a Educației și Cercetării
sunt necesare unele modificari și la nivelul CNCSIS, după cum urmează:
 Redefinirea competențelor și a activitatilor CNCSIS în concordanță cu cerințele noilor
politici în domeniul cercetării științifice fundamentale și al formării resurselor umane pentru
cercetare și educație;
 Dezvoltarea și aplicarea unor modele investiționale pentru cercetare și inovare flexibile,
moderne și eficiente având la bază criterii de merit, performanță și excelență și în condiții de
reducere majoră a birocrației;
 Concentrarea resurselor pentru rezolvarea unor probleme complexe, susținerea formării
unor comunități cognitive și inovative inter- și multidisciplinare și susținerea acestora pentru
integrarea în rețele globale inovative de excelență;
 Perfecționarea sistemelor de evaluare a proiectelor și rezultatelor cercetării în așa fel încât
să fie orientate pe rezultate, pe impactul asupra dezvoltării cunoașterii și asupra dezvoltării
societății;
 Redefinirea sistemului de măsurare a performanțelor în cercetare, educație și inovare care
să stimuleze contribuțiile la dezvoltarea cunoașterii, contribuțiile la dezvoltarea unei economii
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inovative, contribuțiile la rezolvarea problemelor mari ale societății, contribuțiile la dezvoltarea
patrimoniului național de dezvoltare;
 Elaborarea unui sistem de selecție a experților pentru evaluarea proiectelor, luând în
considerare performanțele științifice și probitatea morală, extinderea bazei de experți pentru a
include evaluatori din strainatate, regândirea procesului de evaluare a proiectelor, având la bază
rezultatele obținute, comparate la nivel internațional și impactul asupra dezvoltării
cunoașterii/mediului socio-economic;
 Restructurarea panelurilor de experți ale comisiilor de specialitate și de lucru, în
concordanță cu noul nomenclator al domeniilor științifice și cu noua politică a dezvoltării Ariei
Europene a Cercetării.
CNCSIS, prin UEFISCSU, va monitoriza implementarea rezoluţiei şi va informa periodic
comunitatea ştiinţifică în privința acțiunilor efectiv inițiate și a rezultatelor obținute.
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4 CERTIFICAT GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT ACORDAT DE
AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR
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5 SINTEZA ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
PLANIFICATE LA NIVELUL FACULTĂŢILOR ŞI INSTITUTELOR
UCDC, PENTRU ANUL UNIV. 2015-2016
În conformitate cu strategia cercetării ştiinţifice pentru perioada 2014-2020, Universitatea
Creştină ”Dimitrie Cantemir”(UCDC) promovează şi susţine excelenţa, interdisciplinaritatea şi
competiţia în acest domeniu.
UCDC face parte din Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare ca instituţie de învăţământ
superior acreditată prin legea 238/2002 şi reacreditată instituţional în 2010. Activitatea de cercetare
ştiinţifică reprezintă o componentă principală a proceselor de învăţământ superior din UCDC şi
contribuie la asigurarea formării de resurse umane calificate.
Programul de cercetare al UCDC pentru anul universitar 2015-2016 a fost elaborat în
conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu Strategia Cercetării Ştiinţifice pentru perioada 2014-2020 a
UCDC, aprobate prin Hotărârea de Senat din 31 martie 2014.
În întocmirea prezentului program de cercetare s-au avut în vedere prevederile:
-

Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;

-

Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;

-

Ordonanţei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr 230/2004;

-

Cartei Universităţii „U.C.„D.C.” Bucureşti.

Sinteza documentelor elaborate la nivelul fiecărui institut şi centru de cercetare la nivelul
facultăţilor din cadrul UCDC evidenţiază următoarele aspecte relevante:
-

realizarea a 7 teme de proiecte de cercetare stiintifica realizate la nivelul UCDC;

-

realizarea a 39 teme de cercetare programate a fi realizate în cadrul centrelor de
cercetare ale facultatiilor UCDC;

-

editarea a 22 de cărţi în edituri internaţionale;

-

editarea a 200 de cărţi în edituri naţionale recunoscute CNCS;

-

publicarea a peste 40 articole ISI;

-

publicarea a 230 articole în reviste indexate în baze de date internaţionale;

-

publicarea a 50 articole în analele UCDC sau alte tipuri de reviste;

-

30 de participări la conferinţe ştiinţifice internaţionale cotate ISI Proceedings;

-

150 participări la conferinţe şi sesiuni ştiinţifice internaţionale

-

90 participări la conferinţe şi sesiuni ştiinţifice naţionale

-

participarea la 40 proiecte şi programe de cercetare din fonduri europene, cu mediul
academic şi mediul de afaceri.

Calendarul conferinţelor şi manifestărilor ştiinţifice organizate la nivelul institutelor şi
facultăţilor UCDC, în perioada 1.10.2015-30.09.2016 cuprinde:
-

53 de manifestări ştiinţifice pentru cadrele didactice;

-

33 de manifestări ştiinţifice pentru studenţi şi masteranzi.
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6 OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE, ÎN ANUL UNIV. 2015-2016
Nr.
crt.

Obiectiv strategic

1.

Crearea unui mediu de cercetare performant
și atractiv pentru specialiști

2.

Promovarea excelenței în ceea ce privește
rezultatele cercetării științifice și ale inovării în
domeniile de specialitate ale UCDC

3.

Stimularea competitivității în atragerea de
fonduri naționale și internaționale

4.

5.

6.

7.

8.

Activităţi
Conferinte, simpozioane, mese rotunde, editare
manuale, cursuri universitare, tratate, reviste de
specialitate
Conferinte, simpozioane, mese rotunde, editare
manuale, cursuri universitare, tratate, reviste de
specialitate
Conferinte, simpozioane, mese rotunde, editare
manuale, cursuri universitare, tratate, reviste de
specialitate

Transformarea UCDC într-un factor activ în
mediul economico-social și într-un factor de
cultură la nivel local, regional, național și
Conferinte, simpozioane, mese rotunde, editare
internațional prin realizarea de parteneriate
manuale, cursuri universitare, tratate, reviste de
instituționale în scopul dezvoltării unor
specialitate
proiecte de anvergură cu caracter științific,
educațional, social și cultural
Creşterea impactului social al activității de
cercetare științifică prin identificarea
problemelor la nivelul societății și dezvoltarea
Conferinte, simpozioane, mese rotunde, editare
de soluții eficiente și fezabile care să
manuale, cursuri universitare, tratate, reviste de
genereze politici publice și sociale adecvate la
specialitate
nivel local, regional și național în domeniul
educației, administrației, justiției, turismului
etc
Implicarea studenților și masteranzilor în
activitatea de cercetare în scopul dezvoltării și
Conferinte, simpozioane, mese rotunde, editare
perfecționării deprinderilor acestora pentru
manuale, cursuri universitare, tratate, reviste de
cercetarea aprofundată pe domenii de
specialitate
specializare, necesare pregătirii lor temeinice în
programele de licență și masterat
Actualizarea problematicii drepturilor omului
1.Dreptul la existență decentă
din perspectivă legislative în condiţiile
2. Dreptul la diferețe
fenomenului migrați0nist și accentupării
3. Dreptul la educație
diferențelor
Analizarea conceptului European de
1.Analizarea dinamicii comunităților europene în
dezvoltare durabilă, în condiţiile intensificării
condițiile presiu8nilor imigraționiste

Responsabil(i)

Termen de
finalizare

Institut/
Facultate

Conducerea ICSM

Iunie 2016

ICSM

Conducerea ICSM

Iunie 2016

ICSM

Conducerea ICSM

Iunie 2016

ICSM

Conducerea ICSM

Iunie 2016

ICSM

Conducerea ICSM

Iunie 2016

ICSM

Conducerea ICSM

Iunie 2016

ICSM

1.Conf.univ. dr. Agata
Popescu
2.Prof. univ. dr. Constanța
Călinoiu
-Conf.univ.dr. Catrina Lucian
- Lector univ.dr. Mitarcă

Iulie 2016
Septembrie
2016
Februarie
2016

IIDO

IIDO
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Nr.
crt.

Obiectiv strategic
fenomenului migraționist

Activităţi
2. Analizarea noțiunilor de social și societal în
comunitățile europene (integrare, marginalizare,
izolare, fragmentare)
3. Identificarea noilo9r consonanțe ale politicilor
europene
1.Identificarea efectelor insecuritare complexe ale
fenomenului migraționist actual
2.Analizarea geopoliticii Mării Negre în condițiile
reactivării faliei strategice Marea Neagră – Marea
Baltică
1.Analizarea dreptului actual la Securitate
individual
2.Dezbaterea conceptelor de securitătei naţională,
Securitate collectivăm și Securitate internă și a
consonanțelor strategice ale acestora
Studierea tendințelor actuale ale cercetării
științifice lingvistice și interculturale

9.

Analiza dinamicii mediului de securitate în
spațiul estic și sud-estic european

10.

Studierea arhitecturii securităţii omului și a
mediului în societatea actuală

11.

Analizarea problematicii actuale a cercetpării
lingvistice și interculturale

12.

Devoltarea abilitatilor de cercetare de catre
cadrele didactice, orientarea spre cercetarea
interdisciplinara si concretizarea cercetarii
intr-o modalitate care sa poat fi diseminata
catre mediul de afaceri ; stabilirea si
dezvoltarea de conexiuni intre facultate si
mediul de afaceri

In cadrul proiectului Doing Business in Romania;
Ghid privitor la regimul juridic al investitiilor straine
in Romania activitatile desfasurate vor consta in
elaborarea de articole si publicarea de articole in
reviste BDI si unul publicat in in Proceedings-ul
conferintei indexate ISI

13.

Derularea de activitati de parteneriat cu
entitatile cu care facultatea are incheiate
protocoale de colaborare;desfasurarea
activitatilor de colaborarea intre cadrele
didacticeale facultatii, cu cadre didactice din
tara si strainatate;asigurarea vizibilitatii
facultatii pe plan intern si extern; implicarea
cadrelor didactice titular si asociate in
activitatea de cercetare pe tema de cercetare
stabilita; dezvoltarea cercetarii
interdisciplinare avand in vedere ca work
shop-ul organizat in cadrul conferintei este pe
tema Health law si o serie de cadre didactice
si practicieni din domeniul medical vor
participa la acesta; publicarea rezultatelor
cercetarii in revista Fiat Justitia, revista

In cadrul proiectului Efficiency of Legal Norms,
The science of law - in the vanguard or the
rearguard of social, political and economical
phenomena?activitatile desfasurate vor consta in
organizarea unei conferinte internationale pe
aceasta tema la care vor participa entitatile cu
care facultatea are inchoate protocoale de
colaborare, cadrele didactice titulare si asociate
precum si o serie de invitati, cadre didactice si
practicieni, din tara si strainatate, iar rezultatele
cercetarii vor fi publicate in revista Fiat Justitia,
revista indexata BDI.

Responsabil(i)
Monica
- Lector.univ.dr.
Marcela Monica Stoica

Termen de
finalizare
Septembrie
2016

CS I Gheorghe Văduva

Decembrie
2015
Septembrie
2016

CS I Gheorghe Văduva

Mai 2016
Septembrie
2016

Florentina Alexandru

Conf.univ.dr. Rodica Diana
Apan

Conducerea facultatii

Septembrie
2016
1
septembrie
2016 pentru
activitatile
desfasurate
in anul
universitar
2015-2016

26-27 mai
2016 pentru
desfasurare
a conferintei
si iulie –
august 2016
pentru
publicarea
revistei Fiat
Justitia
2015

Institut/
Facultate

IIDO

IIDO

IIDO

D-CN

D-CN
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Nr.
crt.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

Obiectiv strategic
indexata BDI.
Transformarea activităţii de cercetare
ştiinţifică într-o preocupare majoră pentru
fiecare cadru didactic şi orientarea cercetării
spre probleme fundamentale cu caracter
teoretic şi aplicativ.

Activităţi

Conferinţe, mese rotunde, excursii, lucrări
ştiinţifice,
comunicări,
cursuri,
cărţi
de
specialitate

Valorificarea constantă a rezultatelor activității de
cercetare științifică prin participarea cadrelor
didactice și a studenților / masteranzilor la
Creşterea performanţei resurselor umane pe
manifestări științifice naționale / internaționale
planul cercetării ştiinţifice pentru asigurarea
Stimularea participării cadrelor didactice la
vizibilităţii ştiinţifice a Facultății
realizarea Granturilor C.N.C.S., Programelor
Naţionale de Cercetare Dezvoltare, Programelor
internaţionale, contractelor cu unităţile economice
Parteneriate de colaborare cu instituții de
învățământ;
Participări târguri de oferte educaționale, târguri
Creșterea vizibilității Facultății pe plan
firme de exrcițiu, competiții etc.
național și internațional
Programe de colaborare / cooperare cu alte
institute naționale / international;
Mese rotunde, conferințe.
Promovarea cercetării în echipă şi
Activităţi în cadrul proiectelor/temelor de cercetare
diseminarea rezultatelor cercetării
Participarea la manifestări ştiinţifice naţionale Susţinerea şi publicarea de studii şi lucrări
şi internaţionale
ştiinţifice
Publicarea de cărţi, manuale, tratate, monografii,
Elaborarea de cărţi, manuale, tratate,
cursuri universitare în edituri naşionale şi
monografii, cursuri universitare şi articole
internaţionale recunoscute
ştiinţifice
Publicarea de articole ştiinţifice în reviste cotate
ISI şi BDI
Stabilirea de acorduri de parteneriat pentru
-Elaborarea proiectului de acord in functie de
cercetare cu partenerii traditionali si cu
directiile specifice de colaborare ce pot fi abordate
parteneri noi in vederea atragerii resurselor
-Identificarea unor domenii de cercetare ce pot fi
de finantare
abordate in comun
-Antrenarea tuturor cadrelor didacce in activitatea
Dezvoltarea cercetarii de tip interdisciplinar și de cerceatre
în colaborarea internațională
-Antrenarea studenților masteranzi in echipe de
cercetare pe tematici in domeniul de studiu
Diseminarea rezultatelor activitatii de
cercetare stiintifica

-Atragerea de personalitati stiintifice de prestigiu
international in comitetele de program;

Termen de
finalizare

Institut/
Facultate

30
septembrie
2016

MTC-T

Decan,
Director departament
Responsabil cercetare
științifică
Responsabili cercuri
științifice studențești

Dec.2016

MTC - C

Decan,
Director departament
Responsabil cercetare
științifică
Responsabili cercuri
științifice studențești

Dec.2016

MTC - C

30.09.2016

SE-CN

30.09.2016

SE-CN

Director centru de cercetare
Directori de departamente

30.09.2016

SE-CN

Prof. univ. dr. Cristina
Balaceanu
Conf. univ. dr. Ivona Stoica

Ianuarie
2016

Mk

Prof. univ. dr. Cristina
Balaceanu
Conf. univ. dr. Ivona Stoica

Septembrie
2016

Mk

Prof. univ. dr. Cristina
Balaceanu
Conf. univ. dr. Ivona Stoica

Septembrie
2016

Mk

Responsabil(i)

Decan
Director centru cercetare;
Fiecare cadru didactic

Decan
Director
centru de cercetare
Director centru de cercetare
Directori de departamente
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Nr.
crt.

Obiectiv strategic

23.

Stabilirea de acorduri de parteneriat pentru
cercetare cu partenerii tradiționali și cu
parteneri noi in vederea atragerii resurselor
de finanțare

24.

Dezvoltarea cercetării de tip interdisciplinar și
în colaborare internațională prin contracte de
cercetare, tematici masterale

Activităţi
-Acordarea de sprijin pentru elaborarea și
punerea în aplicare a acordului de colaborare cu
Institutul de Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare
“Dimitrie Cantemir”
-Acordarea de sprijin pentru echipa care
elaborează proiectului/contractul de cercetare
-Menținerea contactului permanent cu partenerii
naționali şi identificarea unor domenii de cercetare
ce pot fi abordate în comun, cu finanțare
bilaterală, europeană, internațională
-Antrenarea tuturor cadrelor didactice în
activitatea de cercetare
-Antrenarea studenților masteranzi în echipe de
cercetare pe tematici în domeniul de studiu
-Atragerea partenerilor internaționali de prestigiu
în colectivele științifice și redacționale ale
revistelor existente
-Implicarea revistei Academic Journal of
Economic Studies în parteneriate naţionale şi
internaționale, în domenii de vârf ale cercetării
-Atragerea de personalități științifice de prestigiu
naţional şi internațional în comitetele de program
-Încheiere de protocoale de colaborare
-Elaborarea unor domenii commune de cercetare
cu entităţiile partenere
-Identificarea unor domenii de cercetare ce pot fi
abordate in comun
- Antrenarea tuturor cadrelor didacce în activitatea
de cerceatre
- Antrenarea studenților masteranzi în echipe de
cercetare pe tematici în domeniul de studio
- Atragerea de personalităţi ştiinţifice de prestigiu
internaţional în comitetele de program ştiinţific

25.

Diseminarea rezultatelor activității de
cercetare științifică

26.

Stabilirea de acorduri de parteneriat pentru
cercetare cu entităţii publice şi economice în
vederea atragerii resurselor de finanţare

27.

Dezvoltarea cercetarii de tip interdisciplinar și
în colaborarea internațională

28.

Diseminarea rezultatelor activităţii de
cercetare ştiinţifică

29.

Dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu mediul
academic, de afaceri și social la nivel national
și internațional

Realiazarea de workshop-uri și dezbateri în cadrul
Facultății de Științe Politice având ca invitați
reprezentanți de notorietate din spațiul media, al
organizațiilor politice și al celor de securitate

30.

Afirmarea nivelului ştiinţific şi a
profesionalismului cadrelor didactice cu
experienţă

Publicarea de volume și articole științifice
Organizarea de evenimente științifice și cultural
naționale și internaționale

Responsabil(i)

Termen de
finalizare

Institut/
Facultate

Asist.univ.drd. Mirela Niculae
Asist.univ.dr. Daniela Radu
Conf.univ.dr. Gabriel
Năstase

15 iunie
2016

FBC-B

Conf.univ.dr. Gabriel
Năstase
Lect.univ.dr. Sorin Claudiu
Radu

15 mai 2016

FBC-B

Conf.univ.dr. Sorinel
Căpuşneanu
Lect.univ.dr. Mirela Turkes
Asist.univ.dr. AlinaGeorgiana Solomon

15 iunie
2016

FBC-B

Conf. univ. dr. Tilea Maria
Conf. univ. dr. Oana Mionel

Februarie
2016

REI

Conf. univ. dr. Tilea Maria
Conf. univ. dr. Oana Mionel

Septembrie
2016

REI

Conf. univ. dr. Tilea Maria
Conf. univ. dr. Oana Mionel
Prof.univ.dr. Doina Mureșan,
Prof.univ.dr. Florian Răpan,
conf.univ.dr. Luminița
Kohalmi, conf.univ.dr. Sabin
Drăgulin

Septembrie
2016

REI

Comitetele editoriale
Comitetele de organizare

Iunie 2016

Facultate de
Științe
Politice

2016

LLS-B

13

Program de cercetare al Universităţii Creştine ”Dimitrie Cantemir”, pentru anul univ. 2015-2016

Nr.
crt.

Obiectiv strategic

Activităţi

Responsabil(i)

Termen de
finalizare

Institut/
Facultate

31.

Stimularea şi promovarea activităţii de
cercetare a tinerelor cadre didactice

Organizarea de sesiuni științifice

Comitetele de organizare ale
evenimentelor în cauză

2016

LLS-B

32.

Antrenarea studenţilor și a masteranzilor în
cercetare şi formarea unei noi generaţii de
cercetători

Organizarea de sesiuni științifice dedicate
studenților și masteranzilor
Publicarea de volume cuprinzând lucrările
studenților și ale masteranzilor

Comitetele de organizare
Comitetele editoriale

2016

LLS-B

1. -Publicarea de articole și lucrări în
reviste/edituri internaţionale
2. –Conceperea si depunerea de proiecte pentru
obţinerea de fonduri de cercetare prin competiţie
naţională şi internaţională

1. Membrii Centrului de
cercetare
2. Director Centru de
cercetare

1.Anul univ
2015-2016
2. Conform
apelurilor
pentru
depunere

Istorie

Director Centru de cercetare

Sf.semestrul
ui 1 al
anului
universitar

Istorie

1. Membrii Centrului de
cercetare
2. Director Centru de
cercetare

Conform
datelor
programate
de UCDC

Istorie

33.

34.

Creşterea calităţii cercetării în Facultate prin
orientarea activităţii de cercetare şi a
demersurilor de evaluare a acesteia spre
produse congruente cu indicatorii de
performanţă definiţi prin standarde naționale
și internaţionale;
Dezvoltarea infrastructurii destinate
activităţilor de cercetare şi susţinerea
programelor, proiectelor inovatoare, de
avangardă, cu potenţial ridicat de
recunoaştere şi validare internaţională;

-Obtinerea accesului la principalele baze de date
internaţionale (ex. EBSCO, SCOPUS, Thomson
Web of Science etc.);
-Indexarea Revistei ştiinţifice a Facultăţii in baze
de date internationale
Participarea membrilor Facultăţii de Istorie la
dezbateri ştiințifice naționale și internaționale
Organizarea unei conferinte cu participare
natioanale si internationale

35.

Cresterea vizibilităţii activităţii de cercetare
desfăsurată în Facultate

36.

Promovarea temelor interdisciplinare prin
colaborarea dintre departamentul şi Centrul
de cercetări al Facultăţii şi celelalte facultăți

Participarea cadrelor didactice ale Facultăţii la
programele de cercetare ale UCDC

37.

Identificarea şi atragerea de noi surse de
finanţare pentru activitatea de cercetare, în
special din mediul economic;

Depunerea de proiecte la programele lansate de
UEFSDI
Depunerea de proiecte in Programul orizont 2020

38.

Dezvoltare instituţională

39.

Acces, etică, echitate şi angajabilitate în
educaţie

40.

Internaţionalizarea educaţiei

41.

Relansarea activităţii de cercetare ştiinţifică în
domeniul geografie şi integrarea în sistemul
de cercetări geografice regionale, nationale şi
europene

Proiecte, parteneriate naţionale şi internaţionale,
diseminare
Proiecte cu mediul de afaceri, studii de teren, ,
diseminare
Proiecte Erasmus plus, alte proiecte parteneriale,
cercetare comună, conferinţe, diseminare
- realizarea unor teme de cercetare în cadrul
facultăţii la nivelul departamentului de geografie –
turism;
- diseminarea rezultatelor cercetării prin
publicarea de articole şi cărţi în reviste de
specialitate din ţară sau străinătate sau la edituri

Cadrele didactice ale
facultăţii

Istorie

Director Centru de cercetare

Conform
apelulrilor
pentru
depunere

Colectivul SEd-B

2015 - 2018

Colectivul SEd-B

2015 - 2018

SEd-B

Colectivul SEd-B

2015 - 2018

SEd-B

Prof. univ. dr. Ion Velcea;
Prof. univ. dr. Octavia
Bogdan

Septembrie
2016

Istorie
SEd-B

GT-S
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Nr.
crt.

Activităţi

Obiectiv strategic

Responsabil(i)

Termen de
finalizare

Institut/
Facultate

recunoscute CNCS

7 TEME DE PROIECTE DE CERCETARE STIINTIFICA REALIZATE LA NIVELUL UCDC,
IN ANUL UNIV. 2015-2016
Nr.
Crt.
1.

Tema de cercetare

Institut
UCDC

Politica fiscală a României şi
influenţa acesteia asupra
dezvoltării societăţii

ICSM

2.

Cultura europeana a drepturilor
omului
IIDO

4.

Toate facultăţile UCDC

Turismul – şansa economiei
României

ICSM

3.

Facultăţi

Necesitatea şi principalele
direcţii ale revizuirii Constituţiei

ICSM
IIDO

Toate facultăţile UCDC

Ştiinţe Juridice şi
Administrative
Ştiinţe Politice
Ştiinţe ale Educaţiei
Facultatea de Drept
Cluj Napoca
Ştiinţe Politice
Ştiinţe Juridice şi

Modalităţi de realizare
Conferinţa Naţională Politica fiscală a
României şi influenţa acesteia asupra
dezvoltării societăţii, ediţia a III-a, în perioada
11-13 mai 2016
Conferinţa naţională cu participare
internaţională: Conjuncturi şi direcţii noi în
dezvoltarea economică, Ediţia a V-a, 24 - 26
feb. 2016
Conferinţa Naţională „Orizonturi noi, la
început de mileniu, în contabilitate şi audit“,
ediţia I, 23-25 martie 2016
Conferinta internationala „Turism şi Dezvoltare
Durabilă”, editia a IV-a, FMTC Timisoara, mai
2016
Conferinţa naţională cu participare
internaţională Turismul – şansa economiei
naţionale, editia I, ICSM, 13-15 apr. 2016
Oportunităţii de dezvoltare a turismului în zona
litoralului românesc - Sesiune stiintifica a
studentilor, masteranzilor si elevilor din liceele
constantene, organizata de MTC-C, mai 2016
Organizarea de conferinţe/ simpozioane/ mese
rotunde/ dezbateri (2015-2016)

Organizarea de conferinţe/ simpozioane/ mese
rotunde/ dezbateri (2015-2016)

Mod de valorificare

Lucrările sunt publicate într-un
volum cu ISBN
sau
într-un număr special al revistei
Knowledge Horizons –
Economics
(http://orizonturi.ucdc.ro )

Lucrările sunt publicate într-un
volum cu ISBN
sau
într-un număr special al revistei
Knowledge Horizons –
Economics
(http://orizonturi.ucdc.ro )

Lucrările sunt publicate într-un
volum cu ISBN
sau
în revistele UCDC cotate BDI
Lucrările sunt publicate într-un
volum cu ISBN
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Nr.
Crt.

Tema de cercetare
României

5.

Trecut, prezent si perspective în
organizarea teritorialadministrativă a României

6.

Politica externă a României în
noul context mondial

7.

Sistemul naţional de educaţie
din perspectiva Agendei 2020

Institut
UCDC

Facultăţi
Administrative
Istorie
Ştiinţe Politice
Ştiinţe Juridice şi
Administrative
Istorie
Ştiinţe Politice
Ştiinţe Juridice şi
Administrative
Istorie

IISC
ICSM
IIDO
IISC
IIDO
IISC
ICSM
IIDO
IISC

Toate facultăţile UCDC

Modalităţi de realizare

Organizarea de conferinţe/ simpozioane/ mese
rotunde/ dezbateri (2015-2016)
Organizarea de conferinţe/ simpozioane/ mese
rotunde/ dezbateri (2015-2016)
Organizarea de conferinţe/ simpozioane/ mese
rotunde/ dezbateri (2015-2016)

Mod de valorificare
sau
în revistele UCDC cotate BDI
Lucrările sunt publicate într-un
volum cu ISBN
sau
în revistele UCDC cotate BDI
Lucrările sunt publicate într-un
volum cu ISBN
sau
în revistele UCDC cotate BDI
Lucrările sunt publicate într-un
volum cu ISBN
sau
în revistele UCDC cotate BDI

ABREVIERI
SJA-B

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE, BUCUREȘTI

D-CN

FACULTATEA DE DREPT, CLUJ-NAPOCA

MTC-B

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL, BUCUREŞTI

MTC-T

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL, TIMIŞOARA

MTC-C

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL, CONSTANŢA

SE-CN

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, CLUJ-NAPOCA

SE-BV

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, BRAŞOV

MK-B

FACULTATEA DE MARKETING, BUCUREŞTI

FBC-B

FACULTATEA DE FINANŢE, BANCI SI CONTABILITATE, BUCUREŞTI

REI-B

FACULTATEA DE RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE, BUCUREŞTI

SP-B

FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, BUCUREŞTI

LLS-B

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE, BUCUREŞTI

I-B

FACULTATEA DE ISTORIE, BUCUREŞTI

SEd-B

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, BUCUREŞTI

GT-S

FACULTATEA DE GEOGRAFIA TURISMULUI, SIBIU
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8 TEME DE CERCETARE PROGRAMATE A FI REALIZATE ÎN CADRUL FACULTATILOR UCDC,
ÎN ANUL UNIV. 2015-2016
Nr.
crt.

Teme de cercetare ştiinţifică ale
facultatilor UCDC

Perioada de
realizare

Proiect intern/
extern UCDC

Responsabil(i)
temă de
cercetare

Mod de valorificare1

Echipa de cercetare

Facultate

1)

Morală şi drept

2015-2016

Proiect intern

Prof. univ. dr.
Gabriela Pohoaţă

Conf. univ. dr. Nicoleta Buzatu
Conf. univ. dr. Bogdan David
Lect.Dr. Ramona Paraschiv

Studii şi articole în
revista Cogito

SJA-B

2)

Considerații cu privire la
constituirea și exercitarea
dezmembrămintelor dreptului de
proprietate privată

2015-2016

-

Prof.univ.dr. Jora
Cristian

Prof.univ.dr. Jora Cristian

-

SJA-B

3)

Efecte geopolitice și geostrategice
ale migrației în contextul dinamicii 2015-2016
mediului de securitate global

Proiect de
studiu si
cercetare
universitar si
postuniversitar

Conf.univ.dr.
Agata Mihaela
Popescu

Conf.univ.dr.
Agata Mihaela Popescu

Volum Universul
Juridic

SJA-B

4)

Doing Business in Romania; Ghid
privitor la regimul juridic al
investitiilor straine in Romania

intern

Conf.univ.dr.
Rodica Diana
Apan

Prof.univ.dr.Georgeta
Ilie,conf.univ.dr.Rodica Diana
Apan, conf.univ.dr.Corina
Buzdugan, conf.univ.dr.Elena
Mihaela Fodor

3 articole ce urmează a
fi publicate in reviste
BDI si unul publicat in
ISI Proceedings

D-CN

5)

Efficiency of Legal Norms, The
science of law - in the vanguard or
the rearguard of social, political
and economical phenomena?

2015-2016

D-CN

6)

Studiu privind gradul de
accesibilitate al produselor
turistice comercializate in judetul
Constanta in randul turistilor
romani

7)

Sistem integrat de contabilitate
previzională

1

Continuare
in 20152016

Intern

Conducerea
facultatii

Cadrele didactice titulare din
cadrul facultatii

Organizare conferința
internatională;
Publicarea articolelor
sustinute in revista Fiat
Justitia nr.1/2016 si
2/2016.

Oct.2015 –
dec.2016

Proiect intern

Conf.univ.dr.
Nenciu Daniela
Simona

Conf.univ.dr. Constandache
Mihaela, lect.univ.dr. Ene
Petronela, Asist.univ.dr. Moraru
Camelia

4 articole indexate BDI

MTC C-ta

2012-2016

Proiect intern
UCDC

Conf. dr. Radu
Danciu

Conf. dr. Marius Deac Conf. dr.
Cristina Florea
Conf. dr. Miranda Vlad

4 artricole
1 carte
1 sistem informatic

SE-CN

Conferinta, volum de lucrari, carti, articole etc.
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Nr.
crt.

Teme de cercetare ştiinţifică ale
facultatilor UCDC

Perioada de
realizare

Proiect intern/
extern UCDC

Responsabil(i)
temă de
cercetare

Echipa de cercetare

Mod de valorificare1

Facultate

8)

Studiu privind utilizarea sistemelor
2014-2016
ERP ín intreprinderile din România

Proiect intern
UCDC

Conf. dr. Radu
Danciu

Conf. dr. Marius Deac Conf. dr.
Cristina Florea
Conf. dr. Miranda Vlad

4 articole
1 carte

SE-CN

9)

Studiu privind utilizarea sistemelor
informatice open source ín
2014-2016
intreprinderile din România

Proiect intern
UCDC

Conf. univ. dr.
Miranda Vlad

Conf. dr. Marius Deac Conf. dr.
Radu Dorin Lenghel

4 articole
1 carte

SE-CN

10)

Dicţionar electronic de fiscalitate

2015-2016

Proiect intern
UCDC

Conf. univ. dr.
Cristina Florea

1 carte electronică

SE-CN

11)

Ghid de practică profesională în
comerţ, turism şi servicii

2015-2016

Proiect intern
UCDC

Conf.univ. dr.
Adam Fleşeriu

4 articole
1 carte

SE-CN

12)

Dictionar de turism (englez-roman) Sept. 2016

Proiect intern
UCDC

Mocanu Mihaela,

Carte

MTC-B

13)

Dicționar de relații economice
internaționale

Proiect intern

Prof. univ. dr. C.
Chitiba, Prof. univ.
dr. G. Ilie

Colectivul facultatii de REI

Dicţionar

REI-B

14)

Valorificarea resurselor
economice ale României prin
creşterea avantajelor competitive
ale acestora pe piaţa UE.
Studii de identificare a
principalelor resurse economice
reprezentative la nivelul regiunilor
de dezvoltare ale României.

Proiect intern

Prof. univ. dr. C.
Chitiba
Conf. univ. dr. D.
M. Tilea

Colectivul facultatii de REI

Căţii, articole,
conferinţe

REI-B

Prof.univ.dr. Florian Răpan.
Conf univ.dr. Luminița Kohalmi.
Conf.univ.dr. Sabin Drăgulin,
conf. univ.dr. Maria Cernat

Realizarea unor
materiale video cu
ajutorul conf.univ.dr
Ilarion Țiu și difuzarea
acestora prin
intermediul site-ului
Facultății de Științe
Politice și a rețelelelor
de socializare;
Realizarea unui volum
cu ISBN în care se vor

FSP

15)

Securitate versus dreptul la viață
privată în societatea democratică

Iulie 2016

Iulie 2016

2014-2016

Proiect intern

Prof.univ.dr. Doina
Mureșan

Conf. dr. Radu Danciu Conf. dr.
Rodica Ţîrlea Conf. dr. Miranda
Vlad
Conf. univ. dr. Adrian Pocol
Conf. univ. dr. Corina Rusu
Lector univ. dr. Letiţia Istrate
Lector univ. dr. Daniela Rus
Lector univ. dr. Octavia Şuta
Lector univ. dr. Dragoş Vana
Mocanu Mihaela, Mihaescu
Cristina, Vasiliu Elena, Stancu
Ramona
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Nr.
crt.

Teme de cercetare ştiinţifică ale
facultatilor UCDC

Perioada de
realizare

Proiect intern/
extern UCDC

Responsabil(i)
temă de
cercetare

Echipa de cercetare

Mod de valorificare1

Facultate

publica cele mai
relevante dintre
declarațiile invitaților.
Coordonator
conf.univ.dr. Maria
Cernat

intern

Prof. univ. dr.
Cristina
Balaceanu

Octombrie
2015 –
septembrie
2916

intern

Prof. univ. dr. Ion
Velcea

2015-2016

Intern

Conf. univ. dr.
Dumitrascu Vadim

2015-2016

Intern

Constantinescu

16)

Antreprenoriat şi dezvoltare

Sept. 2016

17)

Resursele turistice ale
Transilvaniei

18)
19)

Constrangeri privind elaborarea
strategiei financiare a
intreprinderii in conditii de criza
Analiza riscului si factorii de

Prof. univ. dr. Valentina
Zaharia, Conf. univ. dr. Ivona
Stoica, Conf. univ. dr.Adina
Mușetescu, Conf. univ. dr. Dan
Boajă, Conf. univ. dr. Diana
Apostol, Conf. univ. dr. Daniela
Penu, Lect. univ. dr. Mihaela
Constantinescu, Lect. univ. dr.
Mirela Dogaru, Lect. univ. dr.
Ciobota Gheorghe, Lect. univ.
dr. Tania Tapliga, Lect. univ. dr.
Robert Chira, Lect. univ. dr.
Argentina Velea, Lect. univ. dr.
Tatiana Dosescu, Lect. univ. dr.
Gheorghe Marinescu, Lect.
univ. dr. Elena Cofas, Lect.
univ. dr. Cosmin Stoica Asist.
univ. dr. Nicoleta Moise, Asist.
univ. dr. Monica Predonu
Prof. univ. dr. Ion Velcea,
Prof. univ. dr. Octavia Bogdan
Conf. univ. dr. Teodor Toderaş
Conf. univ. dr. Radu Săgeată
Lector univ. dr. Virginia
Gherasim
Lector univ. dr. Maria Bud
Lector univ. dr. Traian Crăcea
Lector univ. dr. Sanda Costea
Asist. univ. dr. Alina Negoescu
Asist. univ. drd. Daniela Vintilă
Conf. univ. dr. Dumitrascu
Roxana
Asist univ dr Ciupitu Sorin
Conf. univ. dr. Constantinescu

Publicare volum de
lucrări la o editura
internationala

Mk

- articolele vor fi
publicate în GeoCarpathica volumele
15 şi 16

GT-S

Articole

FBC

Articole

FBC
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Nr.
crt.

20)

Teme de cercetare ştiinţifică ale
facultatilor UCDC
crestere a profitabilitatii Bancii
Cooperatiste Unirea Brasov
Deductibilitatea TVA in
perspectiva Curtii de Justitie a
Uniunii Europene

Perioada de
realizare

Proiect intern/
extern UCDC

2015-2016

intern

Responsabil(i)
temă de
cercetare
Liliana Aurora
Asist.univ.dr.
Daniela Iuliana
Radu
Prof.univ.dr. Dan
Drosu Saguna
Asist.univ.dr.
Daniela Iulana
Radu

Echipa de cercetare

Mod de valorificare1

Facultate

Liliana Aurora
Asist. univ. drd. Niculae Mirela
Asist.univ.dr. Daniela Iuliana
Radu

Articol

Prof.univ.dr. Dan Drosu Saguna
Asist.univ.dr. Daniela Iuliana
Radu

Carte

FBC

FBC

21)

Tratat de drept fiscal

2015

intern

22)

Artefacte din materii dure animale
în preistorie, antichitate şi evul
mediu timpuriu. Aspecte ale
evoluţiei concepţiilor şi
tehnologiilor (Arheologie,
preistorie, istorie veche, istorie
medie)

Octombrie
2015 -Iulie
2016

Proiect intern
UCDC

Conf. univ. dr.
Corneliu Beldiman

Conf. univ. dr. Corneliu
Beldiman

Publicare de articole în
reviste de specialitate

Istorie

23)

Transformari culturale in epoca
bronzului pe teritoriul Romaniei.

Proiect intern
UCDC

Lect.univ.dr.
Tiberiu Vasilescu

Lect.univ.dr. Tiberiu Vasilescu

Publicare de articole în
reviste de specialitate

Istorie

24)

Civilizație şi viață spirituală în evul
mediu

Proiect intern
UCDC

Conf.univ.dr.
Liliana Trofin

Conf.univ.dr.Liliana Trofin

Publicare de articole

Istorie

Conf univ dr
Gavriil Preda

Prof univ dr Constantin Hlihor

Publicare in editura
recunoscută CNCIS

Istorie

Lect.univ. Barbu Rita
Lect.univ.dr. Camelia
Brincoveanu
Conf.univdrGavriil Preda
Lect.univ.dr Anne Jugănaru
Lect.univ.dr. Gheorghe
Zamfirescu

Publicare de articole în
reviste de specialitate

Istorie

Publicare in editura
recunoscută CNCIS

Istorie

Lect.univ.dr.
Radu Urloiu

Lect.univ.dr.
Radu Urloiu

Publicare de articole în
reviste de specialitate

Sava Cipriana

Conf. univ.dr. Sava Cipriana
Conf. univ. dr. Caraivan Luiza
Conf. univ. dr. Luţ Dina
Conf. univ. dr. Miculescu Marius

Fotografii;
Editare broşură de
prezentare a staţiunii
Buziaş;

25)
26)

România în relațiile internaționale
(1913-1919)
Tema istoria colonialismului
(istorie modernă naţională şi
universală)

27)

Geopolitica integrării europene şi
euroatlantice a României(19902007)

28)

Surse juridico-instituționale în
regimul augustan

29)

Stadiul actual al valorificării
potențialului turistic în stațiunea
balneo-climaterică Buziaș, județul
Timiș

Octombrie
2015 -Iulie
2016
Octombrie
2015 -Iulie
2016
2016
Octombrie
2015 -Iulie
2016

Proiect intern
UCDC

Prof.univ.dr G.
Leahu

Iunie 2016

Intern

Prof.univ.dr.
Constantin Hlihor

Octombrie
2015 Iulie 2016
2014-2016

Proiect intern
UCDC

intern

Istorie

MTC-T
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Nr.
crt.

30)

31)

32)

Teme de cercetare ştiinţifică ale
facultatilor UCDC

Analiza strategiei de comunicare a
IMM-urilor românești
Cercetări privind cultura
organizațională a SES-urilor
românești, în cadrul economiei
cunoașterii
Cercetari privind globalizarea
turismului

Perioada de
realizare

Proiect intern/
extern UCDC

Responsabil(i)
temă de
cercetare

Echipa de cercetare

Mod de valorificare1

Conf. univ. dr. Vlad Florea
Lector univ. dr. Miculescu
Corina
Lector univ. dr. MiţariuChristina
Lector univ. dr. Mateia Adrian
Lector univ. dr. Pavel Ciprian
Asist. univ. dr. WeiszJaneta
Asist. univ. drd. Ogârlaci
Monica
1.10.20151.10.2017

EXTERN

Prof. univ. dr.
.Manoela Popescu

Prof. univ. dr.Manoela Popescu
Asist. univ.dr. Luminita
Crenicean

Organizare masă
rotunda;
Deplasare (excursie)
studenti;
Organizare practică
student în staţiune;
Elaborarea unor lucrări
ştiinţifice;
Elaborarea unor lucrări
de licenţă şi dizertaţie
2 Conferinte
articole
5 studii de caz

1.10.20151.10.2016

EXTERN

Prof. univ. dr.
Manoela Popescu

Prof. univ. dr.Manoela Popescu
Asist. univ.dr. Luminita
Crenicean

2 Conferinte
2 articole
4 studii de caz

2015-2016

Intern

Andrea Baltaretu

Colectivul MTC

33)

Management și leadership în
educația timpurie

2015-2016

intern

Conona Petrescu

34)

Cadrul experimental de formare a
gandiriii critice la scolar

2015-2016

intern

Marin Tudor

35)

Terminologie şi limbaje
specializate

Intern UCDC

Coordonator conf.
univ. dr. Florentina
Alexandru

36)

Abordări recente în predarea
gramaticii

Intern UCDC

Coordonator conf.
univ. dr. Doina
Ivanov

2014-2017

2014-2017

Conona Petrescu, Octavia
Costea, Marin Tudor, Mihaela
Cîrstea, Costel Chiteș, Iuliana
Trașcă, Nicolae Milea, Mihaela
Sterian, Ramona Anghel
Conona Petrescu, Octavia
Costea, Marin Tudor, Mihaela
Cîrstea, Costel Chiteș, Iuliana
Trașcă, Nicolae Milea, Mihaela
Sterian, Ramona Anghel,
Prof. univ. dr. Violeta Negrea,
Conf. univ. dr. Gabriela Iliuță,
lect. univ. dr. Mihaela
Mateescu, lect. univ. dr. Aida
Ferencz, conf. univ. dr. Iulia
Waniek, Conf. univ. dr. Irina
Mihai
Cadrele didactice titulare FLLS

Facultate

MTC-B

MTC-B

MTC-B
Articole, volume, cărți,
seminar tematic

SEd-B

Articole, volume, cărți,
seminar tematic

SEd-B

Dicţionar poliglot de
limbaje specializate pe
domeniul economicoadministrativ

LLS

Materiale didactice
universitare pentru
specializările: engleză,
franceză, germană,

LLS

21

Program de cercetare al Universităţii Creştine ”Dimitrie Cantemir”, pentru anul univ. 2015-2016

Nr.
crt.

Teme de cercetare ştiinţifică ale
facultatilor UCDC

Perioada de
realizare

Proiect intern/
extern UCDC

Responsabil(i)
temă de
cercetare

Echipa de cercetare

Mod de valorificare1

Facultate

japoneză

37)

Probleme actuale în cercetarea
interculturală (studii identitare,
post-colonialism, etc.)

2014-2016

Intern UCDC

Coordonator conf.
univ. dr. Florentina
Alexandru, Lect.
univ. dr.
Magdalena
Ciubăncan

38)

Aspecte ale normalizării
contabile în context
internaţional

Oct.2015iunie 2016

Intern UCDC

Coordonator
prof.univ.dr. Victor
Munteanu

Cadrele didactice titulare ale
Departamentului de
Contabilitate şi Audit

Conferinţă, volum
lucrări

FBC-B

39)

Impactul politicii fiscale asupra
mediului economic actual

Oct.2015iunie 2016

Intern UCDC

Coordonator
prof.univ.dr.
Gheorghe
Popescu

Cadrele didactice titulare ale
Departamentului de Finaţe şi
Bănci

Conferinţă, volum
lucrări

FBC-B

Lect. univ. dr Angela Drăgan,
lect. univ. dr. Alis Zaharia

Materiale didactice
pentru programele de
studii de licenţă şi de
masterat

LLS
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9 CALENDARUL CONFERINŢELOR ŞI MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE ORGANIZATE LA NIVELUL
INSTITUTELOR ŞI FACULTĂŢILOR UCDC, ÎN PERIOADA 1.10.2015-30.09.2016
9.1
Nr.
crt.

Denumirea manifestării
ştiinţifice

PENTRU CADRE DIDACTICE
Institut/ Facultate Centru de cercetări
organizatoare

Tipul
manifestării 2

Data
desfăşurării

1.

„Dimitrie Cantemir – Educator
al românilor”, (Ediţia a III-a)

Conferinţa
Internaţională

22-24
oct.2015

IISC
Facultatea de Stiintel ale
Educatiei
Facultatea de Istorie

2.

Amprente din trecut.
Transformări în prezent –
Provocări și oportunități pentru
creștere și dezvoltare

Conferință
națională

30.10.01.11.2015

Asociația Română de
Analiză Tranzacțională

3.

Mythology and Folklore

Conferință
internațională

17-18
octombrie
2015

Facultatea de Limbi și
Literaturi
Străine,
Universitatea
din
București

Facultatea de Limbi și
Literaturi
Străine,
Universitatea
Creștină
Dimitrie Cantemir

Mythology and Folklore, LuizaMaria Oancea, Ramona Mihăilă
(editori),
Cambridge
Scholars
Publishing, 2016

4.

Româna ca limbă străină: Limbă
şi identitate românească în
continua reconfigurare culturală
a Europei, ediţia a IV-a

Facultatea de Limbi și
Literaturi
Străine,
Universitatea
Creștină
Dimitrie Cantemir

Volum Româna ca limbă străină:
Limbă şi identitate românească în
continua reconfigurare culturală a
Europei, Ludmila Braniște și Gina
Nimigean
(editori),
Editura
Universității Al. I. Cuza, Iași, 2016

Instituţii partenere

Valorificarea rezultatelor 3

Octombrie 2015

5.

Noiembrie 2015
Dezbatere cu tema: Informații
secrete și decizie politică

Conferință
internațională

30-31
octombrie
2015

Facultatea
de
Litere,
Universitatea Al. I. Cuza,
Iași

Dezbatere

2 Noiembrie
2015

Facultatea de Științe
Politice, Centrul de

Academia Romana,
Academia din Berlin,
Academia de Stiinte din
Moldova
Alţi parteneri
Facultatea de Științe ale
Educației – UCDC,
Facultatea de Psihologie
și Științe ale Educației –
Universitatea din
București, Colegiul
Psihologilor din România

Publicarea volummului Conferinţei,
intr-o editura internationala

Certificate credite,
participare

diplome

de

Realizarea de materiale video care
vor fi difuzate prin intermediul

2

Conferinţă internaţională/ conferinţă cu participare internaţională/ conferinţă naţională/ masă rotundă/ dezbatere ştiinţiifică etc.

3

Volumul în care s-au publicat lucrările înscrise la manifestarea ştiinţifică: denumire şi link; numărul lucrărilor care s-au concretizat în articole; stadiul finalizării volumului/revistei.

23

Program de cercetare al Universităţii Creştine ”Dimitrie Cantemir”, pentru anul univ. 2015-2016

Nr.
crt.

Denumirea manifestării
ştiinţifice

Tipul
manifestării 2

Data
desfăşurării

Invitat General locotenent (r)
Constantin Croitoru, fost șef
DGIA

6.

7.

8.

9.

Dezbatere cu tema: Organizațiile
de securitate și răspunderea lor
socială. Invitat: Georgian Pop
Șeful Comisiei pentru apărare,
ordine publică și siguranță
națională și al Comisiei comune
a Camerei Deputaților și
Senatului pentru exercitarea
controlului parlamentar asupra
activității SRI- Președinte.
Nediscriminarea şi Egalitatea de
şanse – NEDES 2014, ediţia a IXa,Conferinţa este activitatea
principală a Proiectului de
cercetare --- Modalităţi de
Promovare a Principiilor
Nediscriminării şi Egalităţii de
Şanse în Societatea Actuală,
ediţia a IX-a
Organizarea conferinței
internaționale pentru
Nediscriminare și Egalitate de
Șanse, Comisia pentru
Drepturile Omului, Camera
Deputaților
Dezbatere cu tema: Noi
provocări ale tehnologiilor
digitale Invitat: Dragoș Stanca,

Dezbatere

12.noiembrie
2015 –

Institut/ Facultate Centru de cercetări
organizatoare
Cercetări în Domeniul
Științelor Sociale și
Umaniste

Instituţii partenere

UCDC TV, pe site-ul Facultății de
Științe Politice și pe pagina de
Facebook a facultății;
2.Realizarea unui volum cu ISBN în
care se vor publica cele mai
relevante dintre declarațiile
invitaților.
Coordonatori: Prof.univ.dr. Doina
Mureşan şi conf.univ.dr. Luminiţa
Kohalmi
Realizarea de materiale video care
vor fi difuzate prin intermediul
UCDC TV, pe site-ul Facultății de
Științe Politice și pe pagina de
Facebook a facultății;
2.Realizarea unui volum cu ISBN în
care se vor publica cele mai
relevante dintre declarațiile
invitaților.
Coordonatori: Prof.univ.dr. Doina
Mureşan şi conf.univ.dr. Luminiţa
Kohalmi

Facultatea de Științe
Politice, Centrul de
Cercetări în Domeniul
Științelor Sociale și
Umaniste

24-26 nov.
2015

SJA-B, Centrul de
Cercetări Juridice şi
Administrative

Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării,
Comisia pentru Drepturile
Omului, Culte si
Problemele Minoritatilor
Nationale

Conferință
internațională

25 nov. 2015

Facultatea de Științe
Politice

Facultatea de Științe
Juridice și Administrative,
Comisia pentru Drepturile
Omului, Camera
Deputaților

Dezbatere

26 noiembrie
2015

Facultatea de Științe
Politice, Centrul de
Cercetări în Domeniul

Conferinţă
internaţională

Valorificarea rezultatelor 3

Publicarea în cele două volume ale
Conferinţei, în română şi în engleză,
cu ISSN distinct

Publicare volum cu ISBN

Realizarea de materiale video care
vor fi difuzate prin intermediul
UCDC TV, pe site-ul Facultății de
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Nr.
crt.

Denumirea manifestării
ştiinţifice

Tipul
manifestării 2

Data
desfăşurării

managing partner la
Thinkdigital, reprezentantul
Facebook în România

10.

Cea de-a XXIII-a sesiune anuală
de comunicări ştiinţifice
intitulată Transilvania – resurse
naturale, geoeconomice şi
turistice

11.

Formarea continuă în cadrul
nonformal: istorie, cultură şi
educaţie la Porţile Bizantine

Institut/ Facultate Centru de cercetări
organizatoare
Științelor Sociale și
Umaniste

Instituţii partenere

Valorificarea rezultatelor 3
Științe Politice și pe pagina de
Facebook a facultății;
2.Realizarea unui volum cu ISBN în
care se vor publica cele mai
relevante dintre declarațiile
invitaților.
Coordonatori: Prof.univ.dr. Doina
Mureşan şi conf.univ.dr. Luminiţa
Kohalmi

Facultatea de Geografia
Turismului Sibiu

Instittutul de Geografie al
Academiei Române;
Departamentul de
geografie al Universităţii
Dakota de Sud, S.U.A

- publicarea articolelor în GeoCarpathica nr. 15/2015

28 noiembrie
–1
decembrie
2015

CCD Bucureşti

Facultatea de Ştiinţe ale
Educaţiei

Articole

10-12
Decembrie
2015

IIDO

decembrie
2015

Facultatea de Ştiinţe
Economice Cluj-Napoca
Centrul de cercetări
economice şi consultanţă
pentru afaceri

Conferinţă
internaţională

27-28
noiembrie
2015

Conferinţă
internaţională

Conferință
internațională

Decembrie 2015
12.

13.

Cultura europeana a drepturilor
omului. Dreptul la fericire
Masa rotundă cu tema „Teorie şi
practică în profesia contabilă”

Conferință
națională

CECCAR Filiala Cluj

Ianuarie 2016

14.

Dezbatere cu tema Revoluția și
societatea democratiă Invitat:
Prof. univ. dr. general (r) Mircea
Mureșan

Dezbatere

11 ianuarie

Facultatea de Științe
Politice, Centrul de
Cercetări în Domeniul
Științelor Sociale și
Umaniste

Realizarea de materiale video care
vor fi difuzate prin intermediul
UCDC TV, pe site-ul Facultății de
Științe Politice și pe pagina de
Facebook a facultății;
2.Realizarea unui volum cu ISBN în
care se vor publica cele mai
relevante dintre declarațiile
invitaților.
Coordonatori Prof.univ.dr. Doina
Mureşan şi conf.univ.dr. Luminiţa
Kohalmi

25

Program de cercetare al Universităţii Creştine ”Dimitrie Cantemir”, pentru anul univ. 2015-2016

Nr.
crt.

15.

Denumirea manifestării
ştiinţifice

Dezbatere cu tema Conflictele
armate tradiționale și lupta
împotriva terorismului Invitat
General de brigadă (r) Gheorghe
Văduva

Tipul
manifestării 2

Dezbatere

Data
desfăşurării

16 ianuarie

Institut/ Facultate Centru de cercetări
organizatoare

Instituţii partenere

Valorificarea rezultatelor 3
Realizarea de materiale video care
vor fi difuzate prin intermediul
UCDC TV, pe site-ul Facultății de
Științe Politice și pe pagina de
Facebook a facultății;
2.Realizarea unui volum cu ISBN în
care se vor publica cele mai
relevante dintre declarațiile
invitaților.
Coordonatori Prof.univ.dr. Doina
Mureşan şi conf.univ.dr. Luminiţa
Kohalmi

Facultatea de Științe
Politice, Centrul de
Cercetări în Domeniul
Științelor Sociale și
Umaniste

Februarie 2016

16.

„Conjuncturi şi direcţii noi în
dezvoltarea economică“, ediţia
a V-a

Conferinţa
Naţională cu
participare
Internaţională

24-26
februarie
2016

ICSM

Academia Română
Institutul Naţional de
Cercetări Economice
„Costin C. Kiriţescu“
Centrul de Cercetări
Financiare şi Monetare
„Victor Slăvescu“

Lucrările sunt publicate într-un
volum cu ISBN
sau într-un număr special al revistei
Knowledge Horizons – Economics
(http://orizonturi.ucdc.ro )

Lucrările sunt publicate într-un
volum cu ISBN
sau
într-un număr special al revistei
Knowledge Horizons – Economics
(http://orizonturi.ucdc.ro )

Revista Knowlege Horizons.
Economics şi revista Academic
Journal of Economic Studies

Martie 2016

17.

„Orizonturi noi, la început de
mileniu, în contabilitate şi
audit“, ediţia I,

Conferinţa
Naţională

16-18 martie
2016

ICSM

Academia Română
Direcţia Legislaţie Cod
Fiscal, Ministerul
Finanţelor
Corpul Experţilor Contabili
şi Contabililor Autorizaţi
din România (CECCAR) –
Filiala Municipiului
Bucureşti
ASE Bucureşti
Institutul Naţional de
Cercetări Economice
„Costin C. Kiriţescu“

18.

Noi tendinţe pentru o economie
bazată pe cunoaştere şi
globalizare, ediţia a II-a/New
trends for an economy based on
knowledge and globalization,
second edition

Conferinţă
naţională

24-25 Martie
2016

Facultatea de Finanţe,
Bănci şi Contabilitate

Institutul de Cercetări
Ştiinţifice Multidisciplinare
“Dimitrie Cantemir
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Nr.
crt.

Denumirea manifestării
ştiinţifice

Tipul
manifestării 2

Data
desfăşurării

Masa rotundă

Martie 2016

19.

Idealul de unitate natională si
vocatia europeana a românilor

20.

Rethinking Intimacy:
Representations, Scenes and
Scenarios of Intimacy in
Women’s Writing

Conferință
internațională

21.

Limba şi cultura rusă – un
orizont deschis. Să-l
cunoaştem!
Aprilie 2016

Sesiune de
comunicări
ştiinţifice

22.

„Turismul – şansa economiei
naţionale“, ediţia a II-a

Conferinţa
Naţională cu
participare
Internaţională

Institut/ Facultate Centru de cercetări
organizatoare
Centrul de Cercetări de
Istorie Natională și
europeană, Facultatea de
Istorie

Instituţii partenere
Analele UCDC,
Istorie nr.3/2016

Valorificarea rezultatelor 3

Editura UCDC
Volum Rethinking Intimacy:
Representations, Scenes and
Scenarios of Intimacy in Women’s
Writing – Carmen Duțu et alii (ed.),
Rodopi, Amsterdam, 2017

17-18 martie
2016

Facultatea de Limbi și
Literaturi Străine,
Universitatea Creștină
Dimitrie Cantemir

Huygens Institute, Haga

Martie 2016

LLS

Asociaţia Profesorilor de
Limbă şi Literatură Rusă
din România

Analele FLLS

6-8 aprilie
2016

ICSM

Autoritatea Naţională Pentru
Turism
Institutul Naţional de Cercetare –
Dezvoltare în Turism
Academia de Studii Economice –
Facultatea de Business şi Turism
Asociaţia Jurnaliştilor şi Scriitorilor
de Turism din România
Organizaţia Patronatelor din
Turismul Balnear din România
Fundaţia „Amfiteatru“

Lucrările sunt publicate într-un
volum cu ISBN
sau
într-un număr special al revistei
Knowledge Horizons – Economics
(http://orizonturi.ucdc.ro )

http://www.srac.ro/calitatea/arhiva/s
upliment/2015/QasContents_Vol.16_S3_July2015.pdf

23.

The 6th Edition of International
Conference on “Globalization
and Competitiveness in
Knowledge-Based Economy”

Conferinta
internationala

13-14 aprilie
2016

“Dimitrie Cantemir”
Christian University
the Faculty of Tourism
and Commercial
Management
in collaboration with
„Dimitrie Cantemir”
Multidisciplinary Scientific
Research Institute

24.

Turism şi dezvoltare durabilă –
ediţia a-V-a (Tourism and
Durable Development )

Conferinţă
internaţională

14-16 Aprilie
2016

MTC--T

Volumul conferinţei cu ISSN
Quaestus – revistă indexată BDI-4
baze de date

25.

Abordari interdisciplinare in
studiile literare si lingvistice

24 aprilie
2016

FLLS/Centrul de Cercetări
Lingvistice și Interculturale

Analele FLLS

26.

Probleme actuale ale
administraţiei publice în

Aprilie 2016

IIDO

Sesiunea
stiintifica a
cadrelor
didactice
Conferință
internațională
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Nr.
crt.

27.

28.

29.

Denumirea manifestării
ştiinţifice
România
Învățământul preșcolar și primar
în contextual Agendei 2020
“Practica de specialitate – o
sansa majora in insertia
absolventilor pe piata muncii”,
Editia a II-a
Mai 2016
Noi dimensiuni ale
marketingului în societatea
cunoașterii

30.

„Politica fiscală a României şi
impactul ei asupra dezvoltării
societăţii româneşti“, ediţia a IIIa

31.

Probleme actuale ale gândirii,
ştiinţei şi practicii
economico-sociale, ediţia a XIXa

32.

33.

Transnational Circulation and
Reception of Royal Women's
Writing: 100 years without
Carmen Sylva
”Challenges of doing business
in the global economy”- CBGE

Tipul
manifestării 2

Data
desfăşurării

Conferință
națională

Aprilie 2016

Masă rotundă

Aprilie 2016

Institut/ Facultate Centru de cercetări
organizatoare
Facultatea de Științe ale
Educației
MTC-C – Centru de
cercetare, Formare și
Consultanță în domeniul
Managementului
Afacerilor în Comerț și
Turism

Instituţii partenere
Inspectorate școlare,
CCD-uri
Asociația Litoral Delta
Dunării
Cora City Park Brătianu
Selgros Constanța Sud
Hotel Gocciman
Hotel Alma

Valorificarea rezultatelor 3

Volum
Parteneriate incheiate cu
intreprinzatori din turism si comert in
vederea derularii practicii
permanente


conferinţă cu
participare
internaţională

Centrul de cercetare al
Facultății de Marketing

Revista Dezbateri Social
Economice

Publicare volum analele Facultății
de Marketing, Editia a III-a

11-13 mai
2016

ICSM

Academia Română
Direcţia Legislaţie Cod
Fiscal, Ministerul
Finanţelor
Corpul Experţilor Contabili
şi Contabililor Autorizaţi
din România (CECCAR) –
Filiala Municipiului
Bucureşti
ASE Bucureşti
Institutul Naţional de
Cercetări Economice
„Costin C. Kiriţescu“

Lucrările sunt publicate într-un
volum cu ISBN
sau
într-un număr special al revistei
Knowledge Horizons – Economics
(http://orizonturi.ucdc.ro )

Conferinţă
naţională

12-13
mai 2016

Facultatea de Ştiinţe
Economice Cluj-Napoca
Centrul de cercetări
economice şi consultanţă
pentru afaceri

Conferință
internațională

19-21 mai
2016

Facultatea de Limbi și
Literaturi Străine,
Universitatea Creștină
Dimitrie Cantemir

Conferinţă
internaţională

2021.05.2016

Facultatea de REI

Conferinţa
Naţională

11-12 mai
2016

Academia Română Filiala
Cluj
AFER
CECCAR Filiala Cluj

1. The Romanian
Academy Istitute for

Revista Knoeledge Horizons.
Economics – UCDC
Volumul conferinţei Probleme
actuale ale gândirii, ştiinţei şi
practicii
economico-sociale,
ediţia a XIX-a
Volum Transnational Circulation
and Reception of Royal Women's
Writing: 100 years without Carmen
Sylva, Ramona Mihăilă (editor),
Addleton Academic Publishers,
New York, 2016
“Knowledge Horizons” Economics,
Bucuresti 2016
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Nr.
crt.

Denumirea manifestării
ştiinţifice

Tipul
manifestării 2

Data
desfăşurării

Institut/ Facultate Centru de cercetări
organizatoare

2016 editia a IV-a

34.

Conferința
internațională

35.

Sesiunea ştiinţifică a cadrelor
didactice

Sesiune
ştiinţifică

28.05.2016

Conferință

Mai 2016

Conferinta
internatională

Mai 2016

37.

Problematica media în raport cu
schimbările structurilor sociale
EUBSR 2016 International
Conference

Valorificarea rezultatelor 3

World Economy
2. Università degli Studi di
Messina, Italy,
3. The Academy of
Economic Studies
Moldavia
4. Asociaţia Română de
Drept şi afaceri
europene

Efficiency of Legal Norms, The
science of law - in the vanguard
or the rearguard of social,
political and economical
phenomena?

36.

Instituţii partenere

26-27 mai
2016

Facultatea de Drept din
Cluj Napoca a Universității
Creștine Dimitrie Cantemir
București

Facultatea de Ştiinţe
Economice Braşov
Centrul de cercetări
economice
Facultatea de Științe
Politice
Centrul de Cercetări de
Istorie Natională și

1. The Romanian Academy
Cluj Branch. “George Bariţiu”
Institute of History
Department of Social and
Humanistic Research
2. The Romanian Institute for
Human Rights Bucharest,
Romania
3. Institute of Administrative
Science Republic of Moldova
Chisinau
4. The Romanian Association
of Penal Sciences Bucharest,
Romania
5. The Intellectual Property
Rights Scientific Association
Bucharest
6. The National Supervisory
Authority for Personal Data
Processing
7. The Romanian Society of
Authors and Publishers of
Scientific Works PERGAM
Bucharest, Romania
8. Eco Foundation Romania
XXI

Revista “Fiat Justitia”, Issue 1/2016
si 2/2016 (BDI);
http://fiatiustitia.ro/ojs/index.php/fi

Buletinul ştiinţific nr. 17/2016

Sapienza University,
Roma, Italy

Book proceeding
Publicat la Italian Academic
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Nr.
crt.

Denumirea manifestării
ştiinţifice

Tipul
manifestării 2

Data
desfăşurării

Institut/ Facultate Centru de cercetări
organizatoare
europeană, Facultatea de
Istorie
MTC-C / Formare și
Consultanță în domeniul
Managementului
Afacerilor în Comerț și
Turism

Conferinţă
naţională

Mai 2016

39.

Training School Endengering
the Sustainable Development

Training
School

5-9 iunie
2016

Facultatea de Limbi și
Literaturi Străine,
Universitatea Creștină
Dimitrie Cantemir

40.

Feminist Interventions in Urban
Spaces

Conferință
internațională

9-11 iunie
2016

Facultatea de Limbi și
Literaturi Străine,
Universitatea Creștină
Dimitrie Cantemir

38.

Probleme actuale ale zonei
metropolitane Constanța

Instituţii partenere

Valorificarea rezultatelor 3
Publishing, Bagheria Italy

Asociația Litoral Delta
Dunării

Publicare articole in revista Revista
”Knowledge Horizons Economics”

Iunie 2016

41.

Sesiunea Anuală de Comunicări
Științifice a Cadrelor Didactice
din Facultatea de Științe Politice
Destinul nostru Colectiv:
Reprezentări media și implicații
politice ale tragediei de la clubul
”Colectiv”

42.

Dezbatere cu tema: Politici de
antidiscriminare în România
Postdecembristă Invitat:
Prof.univ.dr. Alexandru Florian,
directorul Institutului ”Elie
Wiesel”

Conferință
Națională

Dezbatere

23 iunie
2015

Facultatea de Științe
Politice, Centrul de
Cercetări în Domeniul
Științelor Sociale și
Umaniste

Facultatea de Științe
Politice, Centrul de
Cercetări în Domeniul
Științelor Sociale și
Umaniste

Proiect internaţional
Gender, Science,
Technology and
Environment (genderSTE)
Proiect internaţional
Gender, Science,
Technology and
Environment
(genderSTE), Ramona
Mihăilă – membru
Comitetul de Management
Realizarea de materiale video cu
ajutorul conf.univ.dr. Ilarion Țiu care
vor fi difuzate prin intermediul
UCDC TV, pe site-ul Facultății de
Științe Politice și pe pagina de
Facebook a facultății;
2.Realizarea unui volum cu ISBN în
care se vor publica cele mai
relevante dintre lucrările
participanților
- Coordonator conf.univ.dr. Maria
Cernat
Realizarea de materiale video care
vor fi difuzate prin intermediul
UCDC TV, pe site-ul Facultății de
Științe Politice și pe pagina de
Facebook a facultății;
2.Realizarea unui volum cu ISBN în
care se vor publica cele mai
relevante dintre declarațiile
invitaților.
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Nr.
crt.

Denumirea manifestării
ştiinţifice

Tipul
manifestării 2

Data
desfăşurării

Institut/ Facultate Centru de cercetări
organizatoare

Instituţii partenere

Valorificarea rezultatelor 3
Coordonatori Prof.univ.dr. Doina
Mureşan şi conf.univ.dr. Luminiţa
Kohalmi

August 2016

43.

44.

45.

Rapprochement des cultures II.
Projet de formation non formelle
internationale des étudiants

Septembrie 2016
Simpozionul Internațional de
Lingvistică Japoneză și
Metodologia Predării Limbii
Japoneze
Eurofringes. Cultural Diversity Opportunity or Threat?

Conferinţă
internaţională
– Universite
Genève

August 2016

OIDEL

Chaire UNESCO,
Université de Bergame
(Italie), Collège
Universitaire Henry
Dunant; Chaire Unesco,
Université de La Rioja
(Espagne) OIDEL,
Université «Dimitrie
Cantemir » (Roumanie),
Université Sétif 2
(Algérie), Université de
Zaragoza (Espagne)

Simpozion
internațional

17-18
septembrie
2016

Asociația Profesorilor de
Limbă Japoneză din
România

Facultatea de Limbi și
Literaturi Străine,
Universitatea Creștină
Dimitrie Cantemir

Conferință
internațională

23-25
septembrie
2016

FLLS/Centrul de Cercetări
Lingvistice și Interculturale

9.2
Nr.
crt.

Denumirea manifestării
ştiinţifice

Tipul
manifestării 4

Articole, web-site

Volum cu editori, cu ISBN

Analele FLLS

PENTRU STUDENŢI ŞI MASTERANZI
Data
desfăşurării

Facultate - Centru
de cercetări
organizatoare

Instituţii partenere

Valorificarea rezultatelor 5

Noiembrie 2015

4

Conferinţă naţională/ sesiune ştiinţifică/ masă rotundă/ dezbatere ştiinţiifică etc.

5

Volumul în care s-au publicat lucrările înscrise la manifestarea ştiinţifică: denumire şi link; numărul lucrărilor care s-au concretizat în articole; stadiul finalizării.
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Nr.
crt.

1.

2.

3.

Denumirea manifestării
ştiinţifice

Dezbatere cu tema: Informații
secrete și decizie politică
Invitat General locotenent (r)
Constantin Croitoru, fost șef
DGIA

Dezbatere cu tema:
Organizațiile de securitate și
răspunderea lor socială. Invitat:
Georgian Pop Șeful Comisiei
pentru apărare, ordine publică
și siguranță națională și al
Comisiei comune a Camerei
Deputaților și Senatului pentru
exercitarea controlului
parlamentar asupra activității
SRI- Președinte.

Dezbatere cu tema: Noi
provocări ale tehnologiilor
digitale Invitat: Dragoș Stanca,
managing partner la
Thinkdigital, reprezentantul
Facebook în România

Tipul
manifestării 4

Dezbatere

Dezbatere

Dezbatere

Data
desfăşurării

Facultate - Centru
de cercetări
organizatoare

2 Noiembrie
2015

Facultatea de
Științe Politice,
Centrul de
Cercetări în
Domeniul Științelor
Sociale și
Umaniste

12.noiembri
e 2015

Facultatea de
Științe Politice,
Centrul de
Cercetări în
Domeniul Științelor
Sociale și
Umaniste

26
noiembrie
2015

Facultatea de
Științe Politice,
Centrul de
Cercetări în
Domeniul Științelor
Sociale și
Umaniste

Instituţii partenere

Valorificarea rezultatelor 5
Realizarea de materiale video
care vor fi difuzate prin
intermediul UCDC TV, pe siteul Facultății de Științe Politice
și pe pagina de Facebook a
facultății;
2.Realizarea unui volum cu
ISBN în care se vor publica
cele mai relevante dintre
declarațiile invitaților.
Coordonatori Prof.univ.dr.
Doina Mureşan şi conf.univ.dr.
Luminiţa Kohalmi
Realizarea de materiale video
care vor fi difuzate prin
intermediul UCDC TV, pe siteul Facultății de Științe Politice
și pe pagina de Facebook a
facultății;
2.Realizarea unui volum cu
ISBN în care se vor publica
cele mai relevante dintre
declarațiile invitaților.
Coordonatori Prof.univ.dr.
Doina Mureşan şi conf.univ.dr.
Luminiţa Kohalmi
Realizarea de materiale video
care vor fi difuzate prin
intermediul UCDC TV, pe siteul Facultății de Științe Politice
și pe pagina de Facebook a
facultății;
2.Realizarea unui volum cu
ISBN în care se vor publica
cele mai relevante dintre
declarațiile invitaților.
Coordonatori Prof.univ.dr.
Doina Mureşan şi conf.univ.dr.
Luminiţa Kohalmi
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Nr.
crt.

4.

Denumirea manifestării
ştiinţifice

Tipul
manifestării 4

Data
desfăşurării

Facultate - Centru
de cercetări
organizatoare

Decembrie 2015
Promovarea Dreptului la
Nediscriminare şi Egalitate de
şanse la Nivelul Învăţământului
Preuniversitar din Bucureşti,
Egalitate şi Nediscriminare, ed.
VIII
– concursul de creaţie literară
« Egalitate şi nediscrimare»
Ianuarie 2016

Masă rotundă,
cuprinzând și
festivitatea de
premiere
a
elevilor
participanți la
proiect

Decembrie
2015

SJA-B, Centrul de
Cercetări Juridice
şi Administrative

5.

Dezbatere cu tema Revoluția și
societatea democratiă Invitat:
Prof. univ. dr. general (r) Mircea
Mureșan

6.

Dezbatere cu tema Conflictele
armate tradiționale și lupta
împotriva terorismului Invitat
General de brigadă (r) Gheorghe
Văduva

7.

Martie 2016
„Dezvoltarea economică a
României în contextul
globalizării”, ediţia a III-a

11 ianuarie

Facultatea de
Științe Politice,
Centrul de
Cercetări în
Domeniul Științelor
Sociale și
Umaniste

Dezbatere

16 ianuarie

Facultatea de
Științe Politice,
Centrul de
Cercetări în
Domeniul Științelor
Sociale și
Umaniste

Naţională

17 martie
2016

Facultatea de
Finanţe, Bănci şi
Contabilitate

Dezbatere

Instituţii partenere

1. Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării
2. Inspectoratul Scolar al
Municipiului Bucureşti

Valorificarea rezultatelor 5

-Un calendar de birou cu
desenele câştigătoare în
concursul organizat în proiect
- Volumul de eseuri

Realizarea de materiale video
care vor fi difuzate prin
intermediul UCDC TV, pe siteul Facultății de Științe Politice
și pe pagina de Facebook a
facultății;
2.Realizarea unui volum cu
ISBN în care se vor publica
cele mai relevante dintre
declarațiile invitaților.
Coordonatori Prof.univ.dr.
Doina Mureşan şi conf.univ.dr.
Luminiţa Kohalmi
Realizarea de materiale video
care vor fi difuzate prin
intermediul UCDC TV, pe siteul Facultății de Științe Politice
și pe pagina de Facebook a
facultății;
2.Realizarea unui volum cu
ISBN în care se vor publica
cele mai relevante dintre
declarațiile invitaților.
Coordonatori Prof.univ.dr.
Doina Mureşan şi conf.univ.dr.
Luminiţa Kohalmi

-

-
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Nr.
crt.

Denumirea manifestării
ştiinţifice

Tipul
manifestării 4

Data
desfăşurării

Sesiune
științifică

24 martie
2016

Sesiune
științifică

7 aprilie
2016

10.

Marketingul digital, între
utilitate și dezutilitate

sesiune
ştiinţifică

15 aprilie
2016

11.

Conferința Tinerilor –
”Responsabilitatea socială”,
ediţia a V-a

Conferinţă
naţională

19 aprilie
2016

12.

”Noi perspective de dezvoltare
în afacerile internaţionale ed. a
IV a”

Sesiune de
comunicarii
stiintifice

8.

9.

13.

14.

15.

16.

Particularități geografice ale
căilor de comunicații
transcarpatice din România
Aprilie 2016
Sesiunea de comunicări
științifice a studenților și
masteranzilor ”Economia între
necesitate și responsabilitate
socială”

Practica de specialitate o șansă
majoră în inserția absolvenților
pe piața munii

România si războiul de unitate
națională- 1916
Învățământul preșcolar și
primar în contextual Agendei
2020
Mai 2016
Impactul si relevanta diversitatii

Masă rotundă

Facultate - Centru
de cercetări
organizatoare
Facultatea de
Geografia
Turismului Sibiu

Centrul de
cercetare al
Facultății de
Marketing
SJA-B, Centrul de
Cercetări Juridice
şi Administrative

REI-B

Aprilie 2016

MTC-C / Formare
și Consultanță în
domeniul
Managementului
Afacerilor în
Comerț și Turism

Aprilie 2016

Conferință
națională

Aprilie 2016

Sesiunea

8 mai 2016

Centrul de
Cercetări de Istorie
Natională și
europeană,
Facultatea de
Istorie
Facultatea de
Științe ale
Educației
FLLS/Centrul de

Valorificarea rezultatelor 5
Alpii Transilvaniei – revista
geografică a studenților

ANALELE ȘTIINȚIFICE

MTC

22 aprilie

sesiune
ştiinţifică
studentească

Instituţii partenere

UCDC

Realizare CD cu ISBN dedicat
manifestarii stiintifice

-

Volum conferinţă

Asociația Litoral Delta Dunării
Cora City Park Brătianu
Selgros Constanța Sud
Hotel GG Gocciman
Hotel Alma
Societatea de asigurări Freya

Analele Universităţii, Seria
Ştiinţe economice – Relaţii
Economice
Internaţionale
pentru elevi, studenţi şi
masteranzi, Bucureşti
Parteneriate
incheiate
cu
intreprinzatori din turism si
comert in vederea derularii
practicii permanente
Derularea practicii permanente
la nivelul firmelor din turism si
comert

Publicare in revista
studenteasca Ars Historica

Inspectorate școlare, CCD-uri

Volum
Volum cu ISBN și editori,
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Nr.
crt.

17.

18.

Denumirea manifestării
ştiinţifice

Tipul
manifestării 4

lingvistice si culturale in spatiul
european

stiintifica a
studentilor

Turism şi dezvoltarea durabilă

Simpozion
naţional

Sesiunea
naţională
de
comunicări ştiinţifice
a studenţilor şi masteranzilor

sesiune
naţională

Data
desfăşurării

12 mai 2016

13-14 mai
2016

19.

Sesiunea
de
comunicări
ştiinţifice pentru studenţi şi
masteranzi – Economia –
prezent şi viitor, ediţia VI

Sesiune
ştiinţifică

20 mai 2016

20.

Intercultural, multicultural sau
transcultural?
Paliere
ale
competentei de comunicare.

Sesiunea
stiintifica
a
masteranzilor

20 mai 2016

21.

Sesiunea
ştiinţifică
studenţilor şi masteranzilor

Sesiune
ştiinţifică

27.05.2016

22.

Oportunităţii de dezvoltare a
turismului în zona litoralului
românesc - sesiune stiintifica a
studentilor, masteranzilor si
elevilor din liceele constantene

Sesiune
științifică

23.

Dezbatere cu tema: Politici de
antidiscriminare în România

Dezbatere

a

Mai 2016

Facultate - Centru
de cercetări
organizatoare
Cercetări
Lingvistice și
Interculturale

Instituţii partenere

cuprinzând un număr de
articole selecționate

MTC-T

-

Facultatea de
Drept, Cluj-Napoca

1. The Romanian Institute for
Human Rights Bucharest, Romania
2. The Intellectual Property Rights
Scientific Association Bucharest
3. The Romanian Society of Authors
and Publishers of Scientific Works
PERGAM Bucharest, Romania
4. Asociația absolvenților Facultății
de Drept – ADCC

Facultatea de
Ştiinţe Economice
Cluj-Napoca
Centrul de
cercetări
economice şi
consultanţă pentru
afaceri
FLLS/Centrul
de
Cercetări
Lingvistice
și
Interculturale
Facultatea
de Ştiinţe
Economice Braşov
Centrul
de
cercetări
economice
MTC-C / Formare
și Consultanță în
domeniul
Managementului
Afacerilor în
Comerț și Turism
Facultatea de
Științe Politice,

Valorificarea rezultatelor 5

AFER
CECCAR Filiala Cluj

Volum suport CD- cu ISSN

Revista Juridică Studențească
, Issue 1/2016;

Volumul sesiunii – Economia –
prezent şi viitor

Volum cu ISBN și editori,
cuprinzând un număr de
articole selecționate

Buletinul ştiinţific nr. 17/2016 –
vol. II

Liceul Tehnologic “Gh. Miron Costin”
Constanţa;
Colegiul “Dobrogea” Castelu;
Liceul Teoretic ”N. Bălcescu”,
Medgidia

Lucrarile premiate vor fi
transmise spre evaluare in
vederea publicarii in Revista
”Knowledge
Horizons
Economics”
Realizarea de materiale video
care vor fi difuzate prin
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Nr.
crt.

Denumirea manifestării
ştiinţifice

Tipul
manifestării 4

Data
desfăşurării

Postdecembristă Invitat:
Prof.univ.dr. Alexandru Florian,
directorul Institutului ”Elie Wiesel”

Facultate - Centru
de cercetări
organizatoare
Centrul de
Cercetări în
Domeniul Științelor
Sociale și
Umaniste

Instituţii partenere

Valorificarea rezultatelor 5
intermediul UCDC TV, pe siteul Facultății de Științe Politice
și pe pagina de Facebook a
facultății;
2.Realizarea unui volum cu
ISBN în care se vor publica
cele mai relevante dintre
declarațiile invitaților.
Coordonatori Prof.univ.dr.
Doina Mureşan şi conf.univ.dr.
Luminiţa Kohalmi

Iunie 2016

24.

Sesiunea Anuală de Comunicări
Științifice a Cadrelor Didactice din
Facultatea de Științe Politice
Destinul nostru Colectiv:
Proteste digitale versus
proteste reale ca urmare a
tragediei de la Clubul
”Colective”

Conferință
Națională

21 iunie
2015

Realizarea de materiale video
cu ajutorul conf.univ.dr. Ilarion
Țiu care vor fi difuzate prin
intermediul UCDC TV, pe siteul Facultății de Științe Politice
și pe pagina de Facebook a
facultății;
2.Realizarea unui volum cu
ISBN în care se vor publica
cele mai relevante dintre
lucrările participanților Coordonator conf.univ.dr.
Maria Cernat

Facultatea de
Științe Politice,
Centrul de
Cercetări în
Domeniul Științelor
Sociale și
Umaniste

August 2016

25.

Rapprochement des cultures II.
Projet de formation non
formelle internationale des
étudiants

Conferinţă
internaţională –
Universite
Genève

August 2016

OIDEL

Chaire UNESCO, Université de
Bergame (Italie), Collège
Universitaire Henry Dunant; Chaire
Unesco, Université de La Rioja
(Espagne) OIDEL, Université
«Dimitrie Cantemir » (Roumanie),
Université Sétif 2 (Algérie),
Université de Zaragoza (Espagne)

Articole, web-site
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10 OFERTA DE CERCETARE A U.C.D.C.
PE DOMENII DE ACTIVITATE
1. ADMINISTRAREA AFACERILOR
 Studiu privind gradul de accesibilitate al produselor turistice comercializate în zona Năvodari,
în rândul turiștilor români;
 Produsul turistic de litoral din Romania: Analiza, Ciclul de Viața, Competitivitate;
 Politici de creștere şi dezvoltare economică durabilă bazate pe comerţul exterior;
 Posibilități de valorificare și promovare a potențialului turistic al litoralului românesc al Mării
Negre;
 Studiu privind organizarea și desfășurarea activității de cazare, alimentație publică și
tratament în cadrul unei unități turistice din zona litoralului;
 Particularităţi ale culturii organizaţionale în industria ospitalităţii;
 Analiza dezechilibrelor bugetului public în România pe baza soldurilor bugetare;
 Studiu economic privind poziţia companiilor de pe piaţa românească cu privire la
implementarea Social Customer Relationship Management.
 Dezvoltarea unui sistem de management al calităţii la nivelul întreprinderii;
 Certificarea în U.E. a produselor şi serviciilor. Modalităţi, avantaje, mărci, organisme;
 Posibilităţi de implementare al managementului calităţii totale la nivelul întreprinderii după
faza de testare;
 T.Q.M. în organizaţiile prestatoare de servicii;
 Implicarea managementului în T.Q.M. Factor critic de succes.
 Program de valorificare a lacurilor şi pădurilor din arealul Capitalei pentru odihnă şi recreere;
 Studiu privind opţiunile turistice naţionale ale populaţiei din Bucureşti;
 Ghid de bune practici pentru organizarea şi desfăşurarea turismului rural şi agroturismului în
România;
 Modalităţi de perfecţionare a ofertei turistice naţionale la târgurile naţionale/internaţionale de
profil;
 Studii privind calitatea serviciilor (comerţ, turism etc.) într-o localitate, staţiune, complex
comercial, magazine etc.;
 Studiu privind piaţa ambalajelor din România;
 Valorificarea potenţialului turistic (al unei zone, regiuni, judeţ);
 Dezvoltarea durabilă a turismului (pe regiuni de dezvoltare, judeţe, localităţi);
 Cercetări de marketing privind investigarea pieţei bunurilor de consum, serviciilor şi
turismului;
 Cercetări de marketing privind comportamentul consumatorilor;
 Cercetări de marketing privind comportamentul organizaţiilor;
 Cercetări de marketing privind evoluţia structurală a pieţei turistice, activităţii comerciale etc.
(localităţi, judeţe, regiuni);
 Amenajarea şi dezvoltarea teritorială (turism, comerţ, şi servicii);
 Cercetări privind conjunctura pieţei interne şi internaţionale;
 Prognoze şi strategii pentru dezvoltarea turismului, comerţului şi serviciilor;
 Proiectare şi design în amenajarea şi dezvoltarea turismului, utilizarea resurselor materiale,
financiare şi umane în turism, sinteze şi materiale documentare tehnico-ştiinţifice;
 Fundamentarea politicii de marketing şi management în turism,
 Monitorizarea şi managementul resurselor turistice;
 Informatizare, bănci de date în turism;
 Cercetări privind impactul socio-economic şi asupra mediului înconjurător;
 Fundamentarea unor criterii şi norme de identificare a resurselor turistice, de clasificare şi
protejare a acestora;
 Determinarea capacităţii de suport ecologic în localităţile şi zonele ce se amenajează în
scopuri turistice;
 Elaborarea şi perfecţionarea metodelor, metodologiilor de cercetare şi a tehnicilor de calcul în
domeniul comerţului, turismului şi serviciilor;
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Evaluarea abordării curente asupra dezvoltării exportului;
Aplicarea analizei lanţului valoric, identificarea factorilor critici ai succesului şi evaluarea
opţiunilor de valoare pentru sporirea eficienţei, păstrarea valorii, adăugarea valorii, cererea
valorii şi maximizarea contribuţiei sectorului de comerţ, turism şi servicii la dezvoltare;
Studii de oportunitate şi fezabilitate pentru dezvoltarea unor zone şi pentru obiective de
investiţii;
Elaborarea de documentaţii tehnice pentru participarea la licitaţii pentru proiectare,
modernizare şi execuţie în turism;
Consultanţa şi asistenţa tehnică de specialitate pentru restructurarea agenţilor economici;
Formularea unui plan de acţiune şi management: Cum vom ajunge acolo?;
Perfecţionarea şi elaborarea procedurilor aferente sistemului internaţional în cadrul mediului
economic românesc în concordanţă cu practicile europene;
Realizarea unor studii de piaţă privind cercetarea percepţiei calităţii serviciilor prin sondaje şi
chestionare, activitate în care pot fi implicaţi si masteranzii.

2. FINANŢE
 Politica fiscală a României şi influenţa acesteia asupra dezvoltării societăţii;
 Complexitate vieţii şi stresul social - Mecanisme şi instrumente de ţinere sub control a
riscurilor;
 Managementul documentelor electronice şi în format tipărit pentru îmbunătăţirea fluxului
informaţional la nivelul unei facultăţi;
 Studiu privind perfecţionarea utilizării sistemelor ERP (Enterprise Ressource Planning) în
mediul de afaceri din România;
 Model de evaluare a performanţei generale a afacerilor;
 Studii privind satisfacţia clienţilor/ cumpărătorilor;
 Noi coordonate ale incertitudinii şi riscului şi impactul acestora asupra stării financiare a
firmei/organizaţiei;
 Analiza valorificării informaţiilor financiare rezultate în urma tratamentelor contabile;
 Managementul riscului in activitatea economică;
 Tehnici şi metode de Business Intelligence. Algoritmi de optimizare şi decizie pe baza
indicatorilor financiari ai firmei;
 Obiectiv fundamental: Informatizarea întregului proces de învăţământ;
 Grant: CaliPerTIC – calitate şi performanţă prin TIC (Tehnologia Informaţiei în Comunicare) în
universitatea viitorului;
3. CONTABILITATE
 Raportarea financiară în secolul XXI (• IAS – Standarde Internaţionale de Contabilitate; •
IFRS – Standarde Internaţionale de Raportare Financiară);
 Model de prezentare a informaţiilor dezagregate pentru utilizatorii informaţiilor din situaţiile
financiare anuale;
 Posibilităţi de îmbunătăţire a standardului internaţional de raportare financiară „Raportarea pe
segmente şi domenii de activitate”;
 Sistem integrat de contabilitate previzională;
 Tratat de contabilitatea afacerilor;
 Contabilitatea românească versus contabilitatea italiană;
 Repere naţionale şi internaţionale privind activitatea de audit financiar.
4. RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE
 Comunicare interculturală în afaceri;
 Valorificarea resurselor economice ale României prin creşterea avantajelor competitive ale
acestora pe piaţa UE. Studii de identificare a principalelor resurse economice reprezentative la
nivelul regiunilor de dezvoltare ale României.
5. GEOGRAFIE
 Factorii genetici ai evoluţiei şi dezvoltării turismului în Transilvania, vor fi analizaţi astfel:
o potenţialul resurselor turistice din zonele montane şi colinare ale Transilvaniei;
o patrimoniul turistic al structurilor geologice, al formelor de relief, climato-turistic, al
resurselor de apă, al biodiversităţii;
o resursele turistice antropice: monumente de artă şi cultură, cetăţi şi biserici fortificate,
catedrale gotice (Cluj-Napoca, Alba Iulia), catedrale ortodoxe (Alba Iulia, Cluj-Napoca,
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Târgu Mureş), mănăstiri (Sâmbăta de Sus, Nicula, Rohia, Prislop), muzee de artă (Sibiu,
Cluj-Napoca), Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale Astra - Sibiu, Muzeul Etnografic al
Transilvaniei s.a.
o studiul de caz asupra celor 5 microregiuni din sud-vestul Transilvaniei: Ţara Oltului,
Mărginimea Sibiului, Podişul Secaşelor, Podişul Hârtibaciului, Podişul Târnavelor.
Fluxul turistic
o capacitatea şi activitatea de cazare turistică.
o agenţiile de turism.
o fluxul turistic internaţional.
Potenţialul turistic al oraşelor, regiunilor turistice şi al staţiunilor balneo-climaterice.
Strategii de dezvoltare durabilă a turismului.

6. ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
 Educaţia timpurie – prioritate a învăţământului românesc;
 Strategii inovative pentru optimizarea predării-învăţării în învăţământul primar şi preşcolar.
7. DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
 Obligaţia asigurătorilor de a plăti victimelor directe sau indirecte ale accidentelor de circulaţie
penalităţi de întârziere;
 Unele considerente teoretice si practice privitoare la aplicarea dreptului european;
 Ghid privitor la regimul juridic al investiţiilor străine in România.
8. MARKETING
 Antreprenoriat şi dezvoltare;
 Cercetări de marketing privind comportamentul de cumpărare şi de consum a populaţiei
privind bunurile şi serviciile;
 Comunicarea promoţională - componentă a strategiei de marketing;
 Dezvoltarea unor poli de creștere ai economiei locale prin promovarea avantajului competitiv
al regiunii București-Ilfov;
 Studiu comparativ în raport cu regiunile de dezvoltare ale României şi unele regiuni de
dezvoltare ale Uniunii Europene;
 Flexicuritatea forței de muncă. Analiza capitalului uman prin raportarea la abilități și
competențe necesare creșterii gradului de inserție pe piața muncii;
 Factori de creștere economică incluzivă, sustenabilă și coezivă prin utilizarea intensivă a
mixului resurse umane-resurse naturale. Modalități de valorificare sustenabilă a binomului
resurse umane-resurse naturale;
 Analiza stagiului implementării și dezvoltării economiei sociale în României. Germenii unei
oferte de întreprinderi sociale pentru tineri antreprenori;
 Promovarea economiei sociale în rândul absolvenților în vederea valorificării potențialului
inovator și creșterii gradului de ocupare.
9. FILOLOGIE
 Abordări recente în cercetarea lingvistică şi interculturală;
 Terminologie şi limbaje specializate, cu valorificare într-un dicţionar poliglot de limbaje
specializate pe domeniul economic şi administrative;
 Abordări recente în predarea gramaticii, cu valorificări în materiale didactice universitare
pentru secţiile engleză, franceză, germană, japoneză, etc.;


Probleme actuale în cercetarea interculturală (studii identitare, post-colonialism, etc.), cu
valorificări în materiale didactice pentru programele de studii de licenţă şi masterat.
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11 CENTRE DE CERCETARE ORGANIZATE LA NIVELUL FACULTATILOR U.C.D.C.

Nr. crt.

Denumirea Centrului de Cercetari

Facultatea/sediul

Director

Email

a.

DOMENIILE DREPT SI ŞTIINTE
ADMINISTRATIVE

1.

Centrul de Cercetari Juridice si
Administrative

Stiinte Juridice si
Administrative, Bucuresti

Prof. univ. dr. Madalina
Tomescu

fsjaucdc@gmail.com
madalina.tomescu@gmail.com

2.

Centrul de Cercetari Juridice "Mircea
Mureşan"

Drept, Cluj-Napoca

Lect.univ.dr. Anca Mihaela
Georoceanu

ucdc_dreptcj@yahoo.com

b.

DOMENIILE ADMINISTRAREA AFACERILOR
ŞI MARKETING

3.

Centrul de Cercetari în Management,
Administrarea Afacerilor si Marketing

Management Turistic si
Comercial, Bucuresti

Conf. univ. dr. Bogdănel Drăguţ

dragut_bogdan@yahoo.com

4.

Centrul de Cercetări în Management,
Adminstrarea Afacerilor şi Marketing

Management Turistic si
Comercial, Timisoara

Conf.univ.dr. Cipriana Sava

cipriana.sava@gmail.com

5.

Centrul de Cercetare, Formare si
Consultanta în domeniul Managementului
Afacerilor în Comerţ şi Turism

Management Turistic si
Comercial, Constanta

Prof. univ. dr. Petru Balogh

petrubalogh@yahoo.ro

6.

Centrul de Cercetări Economice şi
Consultanţă în Afaceri

Stiinte Economice, ClujNapoca

Conf.dr. Gabriel Mugurel Sorin
Pop

info@cantemircluj.ro

7.

Centrul de Cercetari Economice

Ştiinţe Economice Brasov

Lect.dr. Carmen Magda Nicolae

c.

DOMENIILE FINANTE ŞI CONTABILITATE

8.

Centrul de cercetări, studii şi aplicaţii
financiar-bancare

Finante, Banci si
Contabilitate, Bucuresti

Conf. univ. dr. Sorinel
Căpuşneanu

secretariat@universitateacantemir.ro

sorinelcapusneanu@gmail.com
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Nr. crt.

Denumirea Centrului de Cercetari

d.

DOMENIUL ECONOMIE ŞI AFACERI
INTERNATIONALE

9.

Centrul de Cercetari în Economia şi
Administrarea Afacerilor Internaţionale

e.

DOMENIUL MARKETING

10.

Centrul de Cercetări în Marketing

f.

DOMENIILE ŞTIINŢE POLITICE ŞI ŞTINŢE
ALE COMUNICĂRII

11.

Centrul de Cercetări în Științe Sociale și
Umaniste

g.

DOMENIUL FILOLOGIE

12.

Centrul de Cercetari lingvistice şi
interculturale

h.

DOMENIUL ISTORIE

13.

Centrul de de Cercetari în Istorie Nationala
si Europeana

i.

DOMENIUL ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

14.

Centrul de Cercetari in Ştiintele Educaţiei

j.

DOMENIUL GEOGRAFIE

15.

Centrul de Cercetari Geografice

Facultatea/sediul

Director

Email

Relatii Economice
Internationale, Bucuresti

Conf. Univ. dr. Doina Maria Tilea

alinat75@yahoo.com

Marketing, Bucuresti

Prof.dr. Cristina Bălăceanu

movitea@yahoo.com

Stiinte Politice Bucuresti

Conf. univ. dr. Maria Cernat

macernat@gmail.com

Limbi si Literaturi Straine
Bucuresti

Lect.dr. Magdalena Ciubăncan

mciubancan17@yahoo.com

Istorie, Bucuresti

Prof. univ.dr. Constantin Hlihor

hlihor@yahoo.com

Stiinte ale Educatiei,
Bucuresti

Lect. univ. dr. Tudor Marin

conona57@yahoo.com

Geografia Turismului,
Sibiu

Lect. univ. dr. Traian Cracea

traiancracea@yahoo.com
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12 INSTITUTE DE CERCETARE U.C.D.C.
Nr.
crt.

1.

Denumirea institutului
de cercetari
Institutul de Cercetari
Stiintifice
Multidisciplinare
„Dimitrie
Cantemir”(ICSM)

2.

Institutul International
pentru Drepturile
Omului (IIDO)

3.

Institutul de Istorie si
Studii Cantemiriene
(IISC)

Domenii

Înfiinţare

Link / Email

 administrarea afacerilor;
 economie şi afaceri
internaţionale;
 finanţe;
 marketing;
 contabilitate;
 geografie;

Hotarârea Senatului
Universităţii Creştine „Dimitrie
Cantemir” din București nr.41
din data 26 noiembrie 2009

http://ucdc.ro/io/de
spre.html








Hotarârea Senatului
Universităţii Creştine „Dimitrie
Cantemir” din București nr.19
din 04 aprilie 2011

http://iido.ucdc.r
o/

Hotarârea Senatului
Universităţii Creştine „Dimitrie
Cantemir” din București nr.18
din 9 martie 2011

http://iisc.ucdc.r
o/

Directori
Director:
prof. univ. dr. Gheorghe Lepadatu
Director adj.:
prof. univ. dr. Viorica Ionascu
prof. univ. dr. Nicolae Neacsu
Director:
conf. univ. dr. Agatador Mihaela
Popescu
Director adj.:
prof.univ.dr. Constanţa Călinoiu
cercetator stiintific principal I Gh.
Vaduva
Director:
lect. univ. dr. Camelia Brâncoveanu
Director adj.:
cercetător Constantin Barbu

drept;
ştiinţe administrative;
ştiinţe ale comunicǎrii;
ştiinţe politice;
ştiinţe ale educaţiei ;
filologie;

 istorie;
 cercetare interdisciplinarǎ
a operei lui Dimitrie
Cantemir.
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13 CONCLUZII
Scopul general al strategiei de cercetare pentru următorii ani se centrează pe transformarea
Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” (UCDC) într-o universitate cu activitate intensă de cercetare
şi inovare la nivelul standardelor Uniunii Europene. Obiectivele strategice definite au în vedere
standardele cercetării ştiinţifice de excelenţă, pe plan naţional şi internaţional privind tendinţele,
cerinţele, oportunităţile şi exigenţele acestora.
Fundamentele de la care s-a pornit în elaborarea strategiei se referă la resursele umane,
infrastructura de cercetare, colaborarea în regim de parteneriat, managementul proiectelor de
cercetare, dezvoltarea universităţii ca un pol de excelenţă în relaţia cu mediul academic, de afaceri,
social şi necesitatea modernizării managementului şi cercetării. Toate aceste componente au generat
următoarele obiective strategice privind cercetarea ştiinţifică pentru perioada 2014-2020 la
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“ şi anume:
 Creşterea performanţei resurselor umane din activitatea de cercetare ştiinţifică, în vederea
asigurării vizibilităţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale a universităţii;
 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii specifice activităţii de cercetare necesare
desfăşurării unei activităţi de cercetare performante la nivelul universităţii;
 Diversificarea relaţiilor de parteneriat la nivel naţional şi internaţional necesare creşterii
performanţelor şi vizibilităţii cercetării ştiinţifice a universităţii;
 Perfecţionarea managementului proiectelor de cercetare;
 Promovarea şi dezvoltarea continuă a UCDC ca un pol de excelenţă în relaţia cu mediul
academic, de afaceri, social;
 Modernizarea managementului cercetării.
Fiecare obiectiv strategic presupune atingerea unor obiective specifice, în vederea dezvoltării
universităţii ca o entitate cu vizibilitate naţională şi internaţională privind dezvoltarea unei cercetări
competitive, transferuri de cunoaştere, precum şi oferirea unui suport pentru crearea unui sistem
funcţional care să înlesnească atragerea, formarea, dezvoltarea şi păstrarea resurselor umane de o
înaltă pregătire profesională, calitate, competenţă şi responsabilitate.
La identificarea domeniilor prioritare de cercetare pentru perioada cuprinsă în planul de
cercetare, un rol important revine societăţii civile, mediului de afaceri etc., motiv pentru care UCDC
dezvoltă parteneriate sustenabile pentru dezvoltarea cercetării şi inovării prin realizarea următoarelor
obiective specifice:
 intensificarea cooperării cu universităţi recunoscute în domeniul activităţii de cercetare care
să asigure vizibilitatea rezultatelor cercetării Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir“;
 identificarea şi dezvoltarea unor forme de colaborare pentru participarea la cercetarea
ştiinţifică internaţională;
 consolidarea institutelor şi centrelor de cercetare ştiinţifică prin extinderea diverselor forme de
colaborare cu instituţii, organizaţii care oferă universităţii accesul la infrastructura acestora
necesară dezvoltării cercetărilor inter şi multidisciplinare;
 identificarea domeniilor prioritare de cercetare în concordanţă cu tendinţele internaţionale şi
necesităţile naţionale pe bază de contracte de cercetare, schimburi de experienţă, proiecte
comune cu diferite instituţii, organizaţii, entităţi din mediul de afaceri renumite, cu experienţă
şi recunoscute pe plan internaţional;
În etapa actuală, dezvoltarea şi diversificarea cercetării ştiinţifice va cuprinde următoarele:
 Continuarea publicării de cursuri şi manuale aduse la zi necesare desfăşurării procesului de
învăţământ în toate facultăţile universităţii.
 Organizarea sesiunilor ştiinţifice anuale ale cadrelor didactice ca sesiuni cu participare
naţională şi internaţională, pe facultăţi/centre de cercetare, pe instituteşi pe universitate.
 Organizarea sesiunilor ştiinţifice anuale ale studenţilor şi masteranzilor.
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Editarea, în continuare, a publicaţiilor ştiinţifice pe facultăţi/centre de cercetare, pe institute şi
pe universitate, a culegerilor de comunicări ştiinţifice ale sesiunilor cadrelor didactice,
studenţilor şi masteranzilor, pentru sporirea fondului documentar al bibliotecii universităţii şi
pentru schimburi cu alte universităţi.
 Incadrarea publicaţiilor ştiinţifice proprii în categorii superioare şi indexarea acestora în cât
mai multe baze de date internaţionale (BDI), inclusiv în bazele de date de referinţă, specifice
fiecărui domeniu.
 Atragerea unui număr mai mare de cadre didactice în activitatea de publicistică,în revistele
proprii şi în reviste recunoscute naţional şi internaţional.
 Implicarea mai multor cadre didactice, doctoranzi, masteranzi şi studenţi în propuneri de
proiecte şi realizare de granturi pe bază de contracte de cercetare.
 Participarea cadrelor didactice şi a cercetătorilor din Universitatea Creştină “Dimitrie
Cantemir“ şi la alte evenimente şi manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale pentru
promovarea unei imagini favorabile a Universităţii şi pentru o participare sporită la viaţa
ştiinţifică universitară internă şi internaţională.
 Organizarea unor întâlniri ale cadrelor didactice ale UCDC cu specialiştii din institutele de
cercetare ale Academiei Române precum şi cu Institutul de Cercetări Juridice, Institutul
Naţional de Cercetare Dezvoltare în Turism, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi organizarea
unor evenimente şi manifestări ştiinţifice comune.
Intensificarea activităţilor de îndrumare şi sprijin a doctoranzilor din toate facultăţile
universităţii şi organizarea unor mese rotunde periodice cu aceştia.
 Creşterea numărului de parteneriate cu universităţi, facultăţi, institute de cercetări, asociaţii,
fundaţii, agenţi economici etc. din ţară şi străinătate pentru domeniile de activitate specifice
profilului facultăţilor din cadrul UCDC.
 Continuarea acţiunilor de perfecţionare a pregătirii profesionale a cadrelor didactice tinere în
domeniile limbi străine, informatică, psiho-pedagogie etc.
 Creşterea numărului specialiştilor şi personalităţilor care participă la întâlniri cu studenţii şi
masteranzii din facultăţile universităţii.
 Asigurarea numărului de angajaţi permanenţi ai institutelor de cercetare, corespunzător
statutului cercetării ştiinţifice.
Prezentul program privind activitatea de cercetare ştiinţifică la nivelul Universităţii Creştine
„Dimitrie Cantemir“ a fost realizat cu spijinul conducerii institutelor şi facultăţilor din universitate cărora
le mulţumim şi le uram mult succes în realizarea planurilor propuse.

Noiembrie 2015

Prorector Cercetare - programe şi publicaţii ştiinţifice,
Prof. univ. dr. Georgeta ILIE
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