UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR”

PROTCOALE / PARTENERIATE
PRIVIND ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Nr.
Crt.
1.
1.1.

1.2.

Instituţie parteneră
DIN STRĂINĂTATE
University of
Communication,
Beijing, The People
Republic of China
Qingdao Binhai
University, Shandong
Province, The People
Republic of China

1.3.

University of
Educational Sciences,
Beijing, The People
Republic of China

1.4.

International University
of Osaka, Japonia

1.5.

Universita Degli Studi
di Firenze, Italia

Adresa / Persoana
şi date de contact

R.P.Chineză, Beijing

R.P.Chineză, West
Jialingjiang Road,
Development Zone of
Qingdao, Shandong
Province
Post code: 266555
Email:
xbxxk@qdu.edu.cn
Preşedinte: Han Fangxi

Alţi parteneri

Rector: Prof. Alberto Tesi

Teme de cercetare

-

 Realizarea de schimburi reciproce de profesori şi studenţi.
 Realizarea în comun a unor publicaţii academice.
 Realizarea de schimburi de publicaţii academic (cărţi şi alte
material didactice şi ştiinţifice).
 Organizarea în comun de conferinţe academice.

-

-

 Schimb sistematic de profesori şi de studenţi pentru activităţi
educaţionale, de învăţământ, de cercetare, de publicaţii etc.

-

30 Xueyuan Road,
Haidian District, Beijing
100083 P. R.China –
Tel: +86-10-62332541,
+86-10-62332469
E-mail:
dfa@ustb.edu.cn
io@ustb.edu.cn
hjh8008@126.com
Preşedinte: Han Fangxi
Japonia, Osaka, 6
Chome-21-57 Todacho,
Moriguchi, Osaka
Prefecture 570-0014,
Japonia
Tel: +81 6-6902-0791
E-mail: nyushi@oiu.ac.jp
Italia, Roma, Piazza
S.Marco, 4 - 50121
Firenze
Tel +39 055 27571
E-mail:
ufficio.urp@pec.unifi.it
urp@unifi.it

Obiective

 Promovarea schimburilor de cadre didactice în domeniile
posibile
 Schimburi de studenți pe termen lung sau scurt
 Promovarea cercetării comune în domenii de interes pentru
ambele părți
 Organizarea comună de dezbateri și simpozioane științifice

 Schimbul reciproc de profesori și studenți
 Schimb de experiență și informare în ce privește conținutul
pedagogic și metodele de predare
 Schimb de materiale didactice, reviste sau alte informații
didactice sau științifice
 Activități comune de cercetare, de metodică sau alte activități

-

 Mobilități academice (studenți și profesori)
 Cercetare academică
 Parteneriate pentru proiecte axate pe îmbunatațirea serviciilor în
invățământul superior
 Realizarea de evenimente academice și științifice

-

-

Facultăţile vizate: Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Facultatea
de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Facultatea de Istorie,
Facultaea de Finanţe Bănci şi Contabilitate, Facultatea de Ştiinţe
Politice, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale
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Nr.
Crt.

Instituţie parteneră

Adresa / Persoana
şi date de contact

Alţi parteneri

Obiective

Teme de cercetare

Universitatea
Tehnica din ClujNapoca

Universita di Pisa, Italia
1.6.

Italia, Pisa, Lungarno
Pacinotti, 43, 56126 - Tel
+39 050 221 2111
protocollo@pec.unipi.it
international@unipi.it
Rector:
Prof. Dr. Marco Pasquali

Cluj-Napoca, Str.
Observatorului 72,
400363
Tel 0264 401 838
E-mail:
zamfir_cluj@yahoo.com
del_tod65@yahoo.com
Rector:
Prof.univ.dr. Radu
Munteanu

Unimpresa
Formatione

 Valorificarea rezultatelor activităților de învățământ și de
cercetare științifică
 Transfer tehnologic prin promovarea formelor de colaborare cu
întreprinderile mici și mijlocii
 Acțiuni comune în domeniul educației, formării profesionale,
cercetării științifice și promovării inovației, folosind finanțări
comunitare
 Acțiun comune de creștere a vizibilității în spațiul european,
academic și de cercetare

București, Str. Lascăr
Catargiu, nr. 47-53,
Sector 1.
Preşedinte: dr. Marco
Tempestini

1.7.

1.8.

1.9.

Mediterranean
University of Albania,
Tirana, Albania

Singidunum University,
Belgrad, Serbia

Istanbul Aydin
University, Istanbul,
Turkey

Albania, Tiranë, Blv. Gjergj
Fishta, nr.52 1023
Tel: +355 (4) 2421774
E-mail:
aplikim@umsh.edu.al
Rector:
Prof. dr. Anastas Angjeli

Serbia, Belgrad,
Danijelova 32, Beograd
Tel: 00381113094094
Email:
mstanisic@singidunum.ac.rs
office@singidunum.ac.rs
Rector:
Prof. univ. dr. Grigore
Belostecinic
Turkey, BesyolMah. Inonu
Cad. Istanbul No.38 Sefakoy
Turkey
Tel: + 90 444 1 428 (ext.
1582 or 1196)
E-mail:
filiztopalogu@aydin.edu.tr
info@universityfairs.com

-

-

-

 Organizarea și implementarea programelor de educație pentru
licentă și post-universitare, schimb de experiență și schimburi de
informații în legatură cu programa de studii, metoda didactică în
programe științifice de studii specifice
 Schimbul de studenți, membrii ai personalului și profesori
 Organizarea și implementarea proiectelor comune de cercetare,
și schimbul de informații și rezultate
 Dezvoltarea activităților de cercetare și de predare
 Schimburi de informații privind activitățile academice și cele
referitoare la planificarea dezvoltării universităților
 Schimb de publicații specifice activităților științifice și academice
 Cooperare între biblioteci și schimb de carte, articole și broșuri
 Cooperare între studenți și organizațiile studențești în cadrul
activităților academice, culturale și sportive
 Schimburi de informații și coordonare a cererilor de înscriere
pentru licență și postuniversitară
 Publicații
 Organizarea și participarea la întâlniri ale experților, conferințe,
simpozioane și alte forme de educare
 Schimb academic de materiale şi informaţii;
 Vizită reciprocă de învățământ efectuată de membri facultăţii și
cercetători;
 Schimb de studenţi;
 Desfăşurarea proiecte comune de cercetare;
 Susţinerea în comun conferinţe internaţionale;
 Implicarea în alte activităţi;
 Angajarea în alte activități în vederea îmbunătățirii înţelegerii
reciproce și cooperare.
 Schimb de studenți
 Proceduri de admitere
 Recunoașterea programelor de studii aprobate și a creditelor
 Programe de Studii de vară în străinătate
 Schimburi pe termen scurt și lung între facultăți
 Cercetari comune si proiecte de colaborare

-

-
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Nr.
Crt.

Instituţie parteneră

1.10. Kennesaw State
University, Georgia,
USA

Universitatea Liberă
1.11. Internaţională,
Chişinău, Republica
Moldova
Universitatea
1.12. Pedagogică de Stat
“Ion Creangă”,
Chişinău, Republica
Moldova

Adresa / Persoana
şi date de contact
1000 Chastain Rd NW,
Kennesaw, GA 30144,
Statele Unite ale Americii
Tel: +1 770-423-6000
E-mail:
ljohnst9@kennesaw.edu
gcarlson@kennesaw.edu
ILEC@kennesaw.edu
Preşedinte:
Betty L. Siegel
Republica Moldova,
Chişinău

Alţi parteneri
Coordonarea
programului:
 Kennesaw State
University, Georgia,
USA - Institutul
pentru Iniţiative
Globale
 UCDCDepartamentul de
Relaţii Internaţionale

-

Rector Andrei Galben
Chişinău, Republica
Moldova

Rector prof.univ.dr.
Nicolae Chicuş

1.13. Institutul de Ştiinţe
Administrative din
Republica Moldova

Republica Moldova,
Chişinău, str.Nicolae Milescu
Spătaru nr.23/55

-

L’Universita degli
1.14. Studi del Piemonte
Orientale « Amadeo
Avogadro”

Rectori:
Prof.univ. dr. Paolo
Garbarino
Prof.univ.dr. Corina Adriana
Dumitrescu
Responsabilitate ştiinţifică:
Prof. Carlo Brusa
Prof. Ion Velcea

-

1.15. Universitatea de Stat
din Moldova, Chisinau,
Republica Moldova

Republica Moldova,
Chişinău,
Strada Alexei Mateevici
60, Chișinău 2009,
Republica Moldova
Tel:+373 22 577 401
E-mail:
facultatea_drept@usm.md
Rector Prof.univ.dr.

-

Obiective

Teme de cercetare

 Schimbul de cadre didactice, personal, administrativ și studenți
 Colaborare în domeniul instruirii și cercetării, organizării de
conferințe, dezvoltarea programelor International business and
Business management.

-

 Valorificarea propriilor activităţi de cercetare ştiinţifică şi transfer
tehnologic.
 Dezvoltarea unui cadru de colaborare reciprocă şi stabilă, în
scopul iniţierii de acţiuni commune în domeniul cercetării
ştiinţifice, educaţiei, formării profesionale şi promovării
problematicii drepturilor omului, folosind resurse financiare
proprii şi externe.

 Facultatea de Drept Cluj este partener în organizarea conferinţei
şi cadrele didactice din Facultatea de Drept Cluj au participat la
Conferinţe Naţionale cu participare internaţională:
 “Administraţia publică în perspectiva integrării europene”,
Chişinău,2006;
 „Administraţia publică şi buna guvernare”, Chişinău, 2008
 „Administraţia publică în statul de drept”, Chişinău, 2009;
 „Teorii şi practici ale guvernării democratice”, Chişinău, 2011
 „Administraţia statului republica Moldova la 20 de ani de
Independenţă”, Chişinău, 2012
 „Perpetua misiune a administraţiei publice de a fi în serviciul
societăţii”, Chişinău, 2014.
 Dezvoltarea cercetărilor comune
 Schimbul de cercetători, cadre didactice, personal tehnicadministrativ, alți specialiști și studenți
 Utilizarea liberă a bibliotecilor și a structurilor din dotarea
instituțiilor respective
 Participarea la conferințe, simpozioane, congrese cu comunicări
științifice etc.
 Schimbul și transferul de informații și de materiale științifice după
cum prevăd acordurile
 Publicarea rezultatelor obținute în activitățile desfașurate în
cooperare
 Fructificarea tuturor mijloacelor comune de comunicare pentru
vizibilitatea parteneriatului
 Valorificarea rezultatelor propriilor activităţi de învăţământ,
cercetare ştiinţifică şi transfer tehnologic;
 Dezvoltarea unui cadru de colaborare reciprocă şi stabile, cu
scopul iniţierii de acţiuni commune în domeniile educaţiei,
formării oprofesionale, cercetării ştiinţifice şi promovării inovaţiei,
prin folosirea de fonduri UE;
 Creşterea vizibilităţii acţiuinilor commune în spaţiul academic şi
de cercetare European.

-

 Administraţia publică în serviciul
societăţii; Administraţia publică şi buna
guvernare; Administraţia publică în
perspectiva integrării europene; Teorii şi
practici ale guvernării democratice



-
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Nr.
Crt.

Adresa / Persoana
şi date de contact

Instituţie parteneră

1.16. Universitatea de Stat
din Tiraspol (cu sediul
la Chişinău)

Universitatea de Studii
1.17. Europene din Moldova
Chisinau, Republica
Moldova

1.18. Universitatea Tehnică
din Moldova Chisinau,
Republica Moldova

Academia de Studii
1.19. Economice din
Moldova, Chisinau,
Republica Moldova

Gheorghe Ciocanu
Republica Moldova,
Chişinău,
Str. Ghenadi Iablocichin,
nr 5
MD 2069
Tel. 75-49-24, E-mail:
igor.codreanu@yahoo.co
m
aputuntica@gmail.com
esochirca@yahoo.com
Rector Prof.univ.dr.
Laurenţiu Calmuţchi
Republica Moldova,
Chişinău, Str. Gh.
Iablocikin, nr 2/1
oficiul 213, MD-2069
Tel: +373 22 509 127, Email:
info@usem.md
sedletsky52@mail.ru
Rector Prof.univ.dr.
Sedletchi Iurie Nicolae
Republica Moldova,
Chişinău,
B-dul Ştefan cel Mare, nr.
168
Tel: (+373022) 237-861,
E-mail:
cancelariautm@gmail.com
Rector Acad.prof.univ.dr.
Ion Bostan
Republica Moldova,
Chişinău,
Str. Banulescu-Bodoni,
nr.61
Tel: +373 22 224 128, Email:
belostecinic@yahoo.com
anticamera@ase.md
inform@ase.md
curierul@ase.md
Rector Prof.univ.dr.
Grigore Belostecinic

Alţi parteneri

Teme de cercetare
-

-

-

-

-

-

-

Le Groupe Sup de Co
1.20. de la Rochelle

The Alpen-Adri1.21. Universitaet
Klangenfurt, Institut
fuer Geographie und

Obiective

-

-

 Realizarea de proiecte de cercetare comune
 Schimb de profesori și de experți pentru educare și formare
 Realizarea stadiilor de învățare și perfecționare pentru studenții
programului de masterat (Programme ESC majeure tourisme ou
Masters Tourisme conform modalităților descrise în protocolul
pentru schimbul de studenți)
 Publicații comune și schimburi de experiență cu privire la metoda
de lucru și organizarea academică
 Orice alt proiect inițiat de una dintre părți
 Invitații adresate oamenilor de știință în vederea susținerii de
prelegeri, conferințe și întâlniri științifice
 Schimburi sub aspect științific și educațional
 Schimburi de profesori
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Nr.
Crt.

Instituţie parteneră

Adresa / Persoana
şi date de contact

Alţi parteneri

Obiective

Teme de cercetare

 Institutul de Economie
Națională,
 Universitatea Națională
de Apărare Carol I,
 Institutul de Cercetări
Juridice Acad. Andrei
Rădulescu,
 Agenția Română pentru
Asigurarea Calității în
Învățământul Superior,
 Academia Tehnică
Militară și
 ÖsterreichischRumänischer
Akademischer Verein

 Organizarea şi desfăşurarea de conferinţe neţionale în cadrul
proiectului: „Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020:
promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi
responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată
românească”, POSDRU/159/1.5/S/140106

-

Regionalforschung

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

DIN ROMÂNIA

Academia Română,
Institutul de Economie
Mondială

Academia Română,
Institutul de Studii SudEst Europene

Institutul Român pentru
Drepturile Omului

Camera de Comerţ şi
Industrie a României şi
a municipiului
Bucureşti

Bucureşti, Calea 13
Septembrie nr. 13, sector
5, 050711.
Persoană de contact: Dr.
CSI Simona MoagărPoladian

Prof.dr. Nicolae-Şerban
Tanaşoca

B-dul N. Bălcescu, nr. 21,
sector 1, Bucureşti, tel.
021.311.49.21
email: office@irdo.ro
Persoană de contact:
Irina Zlătescu

Bdul O. Goga, nr. 2, sector
3, Bucureşti
Persoană de contact:
Victor Babiuc
Dan Ifrim
Cristina Zimniceau

-

 Activităţi de cercetare privind modelele de comunicare
interculturală, abordări comparative;
 Iniţierea şi dezvoltarea de reţele tematice de cercetare
internaţională, de baze de date comune şi forumuri de discuţii,
având ca finalitate producerea de strategii de cercetare şi
formare instituţionalizată în domeniul studiilor interculturale;
 Diseminarea şi dezbaterea asupra rezultatelor cercetîării prin
conferinţe ştiinţifice, simpozioane publice, conferinşe de presă,
seminarii, mese rotunde, schimburi de experienţă, programe de
formare şi sesiuni de tip team-building cu specialişti din domeniul
interculturalităţii;
 valorificarea publicaţiilor proprii ale cercetării şi proiectelor
realizate în scopul formularii unor soluţii pragmatic şi strategii
organizaţionale necesare mediilor decizionale;
 colaborarea în reviste de specialitate prin publicarea rezultatelor
cercetării.
 Organizarea de evenimente pe teme de formare, informare,
cercetare şi documentare;
 Organizarea în comun de activităţi de formare a cadrelor
didactice, a studenţilor şi cercetătorilor în domeniul drepturilor
omului şi dezvoltarea capacităţilor de înţelegere a relaţiilor de
colaborare dintre principiile şi instituţiile juridice, normele
legislative şi drepturile omului;
 Organizarea şi participarea în comun la conferinţe, simpozioane,
seminarii, aterliere, sesiuni de comunicări, simpozioane
naţionale / internaţionale pe teme specifice obiectului de
activitate al celor două instituţii.
 Constituirea şi administrarea în comun de baze de date privind
activităţile de comerţ, turism, servicii;
 Organizarea de acţiuni commune pentru perfecţionarea
profesională a managerilor din s.c. din Bucureşti (reuniunidezbateri, simpozioane, mese rotunde);
 Realizarea şi promovarea unor lucărir de prezentare a
experienţei şi a bunelor practici în comerţ, turism , servicii;
 Realizarea de cercetări pe bază de sondaje pe probleme ale

 Participarea

specialiştilor IRDO
la Conferinţa Internaţională
„The Efficiency of Legal Norms”
organizată în anii
2012,2013,2014 de către
Facultatea de Drept „Dimitrie
Cantemir” Cluj-Napoca cu
articole din tematica drepturilor
omului
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Nr.
Crt.

Instituţie parteneră

Adresa / Persoana
şi date de contact

Alţi parteneri

Obiective
mediului de afaceri sau ale dezvoltării comerţului, turismului şi a
altor domenii;
 Participarea în comun la proiecte de dezvoltare a unor domenii
economice, în cadrul unor programe de finanţare internă şi
internaţională;
 Lărgirea bazei de practică a studenţilor UCDC în unităţi
economice din Bucureşti pentru mai buna racordare a pregătirii
acestora la cerinţele economiei reale;
 Facilitarea accesului comunităţii de afaceri la absolvenţii cu îanlă
calificare şi asigurarea unor plasamente ale absolvenţilor UCDC
corespunzătoare pregătirii lor.
 “Studii şi cercetări din domeniul dreptului”-editare de volum sub
egida Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de
Istorie „George Bariţiu”, Departamentul de Cercetări SocioUmane, şi a Facultăţii de Drept, Cluj Napoca, Universitatea
Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti. Volumul cuprinde, în cea
mai mare parte, lucrări prezentate la Sesiunea ştiinţifică anuală a
DCSU (19-20 noiembrie, 2010) de către cadre didactice şi
colaboratori ai facultăţii;
 „Societate, cultură, valoare” -editare de volum sub egida
Academiei Române, Filiala Cluj Napoca, Institutul de Istorie
„George Bariţiu”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, şi a
Facultăţii de Drept, Cluj Napoca, Universitatea Creştină „Dimitrie
Cantemir” Bucureşti. Volumul cuprinde aspecte teoretice,
cercetări concrete, aplicative, rezultate ale activităţii unor
cercetători, cadre didactice, practicieni care îşi desfăşoară
activitatea în institute de cercetare, universităţi, învăţământul
preuniversitar, organizaţii profesionale, ONG-uri, etc din ţară
sau/şi străinătate.
 Culegerile de studii din anul 2011 aduc în atenţie lucrări din sfera
ştiinţelor juridice, psihologiei şi ştiinţelor educaţiei, sociologiei şi
asistenţei sociale, filosofiei, economiei, istoriei.

Teme de cercetare

Institutul de Istorie
„George Bariţiu” a
Academiei Române,
Filiala Cluj

Cluj-Napoca,
str.M.Kogălniceanu nr.1214

2.6.

Oficiul Registrului
Comertului de pe lângă
Tribunalul Cluj

Cluj Napoca, str.Iaşilor
nr.24

-

 Organizare de activităţi comune şi evenimente; schimb de invitaţi
pentru susţinerea unor prelegeri de interes comun.

Aspecte privind înregistrarea
profesioniştilor şi efectele acesteia

2.7.

Institutul de Geografie
al Academiei Române

București, str. Dimitrie
Racoviță, nr. 12, sector 2,
023993, igar@geoinst.ro,
Director Acad. Prof. univ. dr.
Dan Bălteanu

-

 Organizarea unor sesiuni de comunicări științifice privind
diseminarea rezultatelor cercetărilor pentru cadre didactice,
cercetători și studenți

Cartarea proceselor geomorfologice
actuale (alunecări de teren, eroziuni
de suprafață, ravenare, alunecări
etc.) din Transilvania

Cooperarea in domenii stiințifice prin :
 promovarea de proiecte comune la nivel național și internațional
 realizarea de manifestări științifice comune ( conferințe, colocvii,
seminarii, work-shop-uri, etc.) inclusiv cu partenerii străini pe
care fiecare dintre cele două instituții îi are
Colaborarea în domeniul academic se va realiza în sensul :
 inițierii de programe de studii universitare de licență, masterat și
postuniversitare comune
 activități de doctorat în cotutelă
Realizarea, în mod permanent, de schimburi și informații pe teme
de cercetare, publicații (cărți, liste de lucrări științifice, buletine
științifice, baze de date de cercetare etc.), de interes comun
Realizarea reciprocă de sprijin logistic (editorial, săli de conferință,
cazare, masă etc.), cu ocazia unor manifestări știițifice, aniversări
etc.

-

2.5.

2.8.

Institutul de Geografie
al Academiei Române

București, str. Dimitrie
Racoviță, nr. 12, sector 2,
023993, igar@geoinst.ro,

-

Teoria dreptului; dreptul
administrativ; statul, dreptul,
dreptatea, conceptul de proprietate;
economie, politica-stat si drept.
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Nr.
Crt.

2.9.

Instituţie parteneră

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

2.10. Academia Română,
Institutul de Economie
Naţională

Adresa / Persoana
şi date de contact

Alţi parteneri

Bucureşti, Calea 13
Septembrie nr. 13, sector
5, 050711.

Persoană de contact:
Director dr. Constantin
Marin

Bucureşti, Calea 13
Septembrie nr. 13, sector
5, 050711.
Persoană de contact:
prof.univ-dr. Gheorghe
Zaman

Obiective

Teme de cercetare

 Cooperarea în elaborarea de proiecte commune de cercetare
ştiinţifică în domeniul economic, în cadrul programelor prioritare
ale Academiei Române;
 Cooperarea în elaborarea de studii, analize, evaluări din
portofoliul de activitate al politicilor macroeconomice;
 Cooperarea în formularea contribuţiilor României la
reconfigurarea procsului bugetar al UE şi la continua armonizare
a politicilor fiscal naţionale ale statelor member UE;
 Organizarea de sesiuni, simpozioane, conferinţe ştiinţifice
commune, cu participare naţională sau internaţională în
domeniul economic;
 Colaborarea în elaborarea de lucrări specific mediului de afaceri
din România sau administraţiei publice locale sau central;
 Schimb de informaţii ştiinţifice, lucrări sau contribuţii de
specialitate;
 Sprijin reciproc în formarea şi dezvoltarea strategiei de
cercetare;
 Colaborări reciproce la publicaţiile de specialitate proprii, cu
studii, opinii, material informative.
 Colaborarea în relizarea de proiecte în domeniul economic, pe
diverse teme de cercetare ştiinţifică stabilite de comun acord;
 Participarea ambelor părţi la elaborarea de analize, studii,
rapoarte statistice în domeniul ecionomic;
 Realizarea unui schimb reciproc de informaţii concretizate, în
lucrări, articole, rapoarte, sinteze, contribuţii şi publicaţii de
specialitate individuale sau în echipe de cercetare mixte
(profesori, cercetători, studenţi, colaboratori din mediul de
afaceri) din ambele instituţii, pe diverse teme în domeniul
ştiinţific, alese de comun acord între părţile semnatare;
 Sprijin reciproc în elaborarea de lucrărio, materiale, studii de caz,
analize privind studierea pieţei din România pe diverse domenii
de activitate, a mediului de afaceri, a comportamentului
indivizilor privind contractarea de credite, consumul de
produse/servicii, trasarea de strategii de stimulare a pieţei, noi
direcţii de dezvoltare;
 Organizarea de sesiuni, simpozionae, conferinţe ştiinţifice
comune, cu participare naţională sau internaţională în domeniul
economic;
 Contribuţii în elaborarea, dezvoltarea şi implementarea strategiei
de cercetare în domeniul economic.

-
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