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       UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” 

Institutul de Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare „Dimitrie Cantemir” 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 
 

 

1. Cadrul general şi evoluţie 
 

          Ca activitate implicită celei didactice, în cadrul învăţământului superior, cercetarea 

ştiinţifică vizează atât procesul de adaptare continuă, acumulare şi aducere la zi a 

cunoaşterii în domeniile proprii, cât şi transferul concepţiei de dezvoltare şi inovare, proprii 

la nivel socio-economic. 

            Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, alături de celelalte instituţii de 

învăţământ  superior din România, s-a înscris în spiritul prevederilor Legii învăţământului nr. 

84/1995, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 128/1997 privind 

Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 319/2003  

privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi a Ordonanţei Guvernului nr. 38/2004 

pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 

dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr. 230/2004. 

          În evoluţia sa, din 1991 şi până în prezent, Universitatea noastră a parcurs etape 

esenţiale în planul cercetării ştiinţifice, al atestării sale ca unitate de cercetare, al 

instituţionalizării activităţii de cercetare, după cum urmează: 

 Acreditarea U.C. „D.C.” prin Legea nr. 238/23.04.2002 

 Înfiinţarea  Centrului de Cercetări Economice - ca departament distinct al UC ”DC”, 

coordonat de Senatul Universităţii, prin Hotărârea Senatului universităţii din 

08.04.1997 

 Acreditarea Centrului de Cercetări Economice, ca Centru de Excelenţă începând cu 

data de 13.05.2005, conform Diplomei eliberate de către CNCSIS 

 Constituirea Comisiei Centrale pentru Coordonarea şi urmărirea activităţii de 

Cercetare Ştiinţifică şi publicistică din U.C. „D.C.” conform Hotărârii Senatului 

Universităţii din 29.03.2006 

 Atestarea activităţii de cercetare-dezvoltare a U.C. „D.C.” prin Decizia ANCS nr. 

9696/14.07.2008, conform H.G. 551/2007 

 Constituirea Consiliului de Cercetare Ştiinţifică, conform Hotărârii Senatului din 

22.12.2008 

 Înfiinţarea Institutului de Cercetări Ştiinţifice multidisciplinare prin Hotărârea nr. 

41/26.11.2009 
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 În structura Institutului de Cercetări Ştiinţifice multidisciplinare  sunt cuprinse : 

 Centrul de Excelenţă  pentru Cercetări Economice 

 Centrele de Cercetare organizate în cele 14 facultăţi componente  

       ale Universităţii 

 Alte două Centre de Cercetare: Cercetări vizând ştiinţele cognitive şi 

Centrul de Cercetări medicale 

 Departamentul de Publicaţii şi Editură, concretizat până în prezent 

astfel :  

- Orizonturi ale Cunoaşterii, 3 numere, categ. D 

                  - Cogito, 3 numere, categ. D 

                  - Geo-Carpathica, 8 numere, categ. C 

                  - Euromentor, 1 număr, necotat 

                  -  Revista masteratelor - în curs de realizare 

             Actualmente, Institutul de Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare este direct 

subordonat Senatului UCDC şi nu are personalitate juridică.. 
 

  

2. Misiunea 

            Actualele schimbări majore în evoluţia societăţii omeneşti, în general şi a celei 

româneşti în special, impun acţiuni menite dezvoltării unui mediu ştiinţific, fie propice 

cercetării şi inovării, care să permită Universităţii noastre să se integreze în spaţiul naţional şi 

european al Cercetării. 

            Continuarea procesului de instituţionalizare a cercetării în cadrul UCDC a ajuns în 

stadiul de transformare a Centrului de Cercetare în Institutul de Cercetări Ştiinţifice, care la 

rândul său continuă, la un nivel superior, o strategie care cuprinde obiective ce se vor derula 

până în 2013, ca prim orizont şi 2015 - al doilea orizont. 

                  Dintre  acestea menţionăm: 

- Creşterea contribuţiei cercetării la creşterea vizibilităţii cercetării româneşti în plan 

internaţional şi naţional, la creşterea competitivităţii economiei româneşti prin 

transfer de cunoştinţe din mediul academic şi de cercetare spre sfera economico- 

socială. 

- Creşterea ponderii cercetării în evaluarea universităţii şi a cadrelor didactice 

- Transformarea cercetării ştiinţifice în sursă de venituri, prin aplicarea unor rezultate 

ale cercetării în sfera economicului. 

- Dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a procesului educaţional. 

- Atragerea în activitatea de cercetare a celor mai talentate cadre didactice. 

- Dezvoltarea infrastucturii necesare cercetării. 
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- Încadrarea cu un număr minim de cadre permanente, a structurii Institutului de 

Cercetări Ştiinţifice. 

 

 

3. Prevederi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de 

Cercetare Ştiinţifică  
          

           Centrul de Cercetare Ştiinţifică s-a constituit ca departament distinct al UCDC, 

coordonat de Senatul Universităţii, fără personalitate juridică şi a desfăşurat cercetări în 

domeniile: ştiinţe economice, ştiinţe juridice şi administrative, ştiinţe politice, istorice şi 

integrare europeană, în vederea elaborării strategiilor de dezvoltare şi realizării de programe 

şi obiective ştiinţifice cuprinse în Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare. În acest sens, 

Centrul de Cercetări a realizat: 

- Cercetări fundamentale pentru dezvoltarea turismului, comerţului interior şi exterior, 

activităţilor financiar-bancare, pentru adaptarea legislaţiei româneşti la necesităţile integrării 

euroatlantice, pentru clarificarea unor aspecte istorice naţionale şi regionale, pentru 

perfecţionarea teoriei politice, în general, pentru deschiderea colaborării politice 

internaţionale a partidelor româneşti. 

- Cercetări aplicative pentru dezvoltarea şi creşterea eficienţei activităţilor de turism, comerţ 

şi financiar-bancare şi integrarea acestora în noile realităţi europene şi mondiale, prin 

valorificarea superioară resurselor româneşti şi protejarea mediului, recâştigarea pieţelor 

externe tradiţionale şi cucerirea de noi pieţe, optimizarea activităţilor şi îmbunătăţirea 

imaginii României peste hotare. 

- Studii şi cercetări privind: conjunctura pieţei interne şi internaţionale, investigaţii 

sociologice în domeniile menţionate, studii motivaţionale, prognoze şi strategii, politici de 

management şi marketing, informatizarea, băncile de date, sinteze şi materiale documentare 

tehnico-ştiinţifice. 

- În afara planului naţional pentru Cerectare-dezvoltare, Centrul a efectuat cercetări privind: 

- impactul socio-economic şi în mediul înconjurător al activităţilor de turism şi comerţ,      

nevoia de reglementare juridică şi adaptarea continuă la noile realităţi româneşti, direcţii 

de creştere a eficienţei activităţii partidelor politice; 

- asistenţă tehnică de specialitate în restructurare; 

- asistenţă tehnică în implementarea rezultatelor cercetării; 

- practica studenţilor şi asigurarea documentării acestora în cele 4 domenii; 

- studii de fezabilitate, evaluări de active, modernizări etc; 

- integrarea în activităţile de învăţământ postuniversitar etc; 

- activităţi de formare şi specializare în domeniile proprii de activitate, în cooperare cu 

unităţi similare din ţară şi străinătate;  
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- activităţi de editare şi tipărire a unor publicaţii ca:  Revista Universităţii Creştine Dimitrie 

Cantemir, Studii, rapoarte de cercetare, culegeri şi anale, manuale etc; 

- activităţi de transfer ştiinţific a rezultatelor cercetării către alte unităţi interesate sau agenţi 

economici; 

- valorificarea rezultatelor cercetării prin reţeaua unităţilor din învăţământ, de agenţi 

economici, editarea unor lucrări cu destinaţie mai largă etc.  

 

         

4. Programe de activitate, studii, planuri de cercetare 

   Corespunzător raportărilor făcute în diferite perioade, preocupările din ultimul  

deceniu, realizările şi propunerile de granturi spre finanţare, relevă o reală efervescenţă, 

pentru numeroase grupuri şi o diversitate tematică corespunzătoare specializărilor celor 14 

facultăţi componente ale UC ”DC”.  

 

4.1.  Sesiuni ştiinţifice organizate în perioada 1997-2010 

          Dintre cele 19 sesiuni ştiinţifice organizate din 1991 şi până în prezent, vom prezenta 

numai 14 (în anexă), mai semnificative şi care s-au finalizat şi cu câte o culegere de 

comunicări. 

         Tematica acestora a fost aplicată la principalele procese macroeconomice şi sociale 

care s-au desfăşurat în această perioadă cum sunt: 

- Reforma în România 

- România în procesul de integrare europeană şi în structurile euroatlantice 

- Implicaţiile aderării şi integrării României la Uniunea Europeană 

- Dezvoltarea zonelor metropolitane în România 

- Criza economico-financiară în contextul globalizării 

- Comemorări ale unor mari personalităţi ale istoriei României: Dimitrie Cantemir şi 

Ştefan cel Mare etc. 

În perioada de referinţă au fost realizate „culegeri de comunicări” într-un număr de  

21 volume, cu un număr de peste 10.000 de pagini, distribuite la bibliotecile celor 14 facultăţi 

şi utilizate în schimburile cu instituţii similare. 

           Numai în ultimii 6 ani (2005-2010),  au fost realizate 13 volume, însumând circa 

6.000 pagini şi cuprinzând un număr de 998 de comunicări prezentate de către 964 de autori. 

 

4.2. Tot în aceeaşi perioadă, cadrele didactice şi cercetătorii din universitatea noastră 

au participat şi la alte sesiuni ştiinţifice interne şi internaţionale, susţinând comunicări după 

cum urmează: 

- 715 participări la sesiuni interne 

- 61 participări la sesiuni internaţionale 
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 Manifestări ştiinţifice internaţionale organizate (cele mai importante 10 evenimente): 

- Sesiunea Ştiinţifică Internaţională ”330 de ani de la naşterea lui Dimitrie  

Cantemir – personalitate marcantă a culturii europene”, Bucureşti, 2003 

- Sesiunea Ştiinţifică Internaţională comemorativă ”Ştefan cel Mare şi Sfânt- 500 ani”, 

Bucureşti, 2004 

- Simpozionul Ştiinţific internaţional ”Constituţia Europeană - moment esenţial pentru 

viitorul Europei”, Bucureşti, 2003 

- Al IV- lea colocviu româno-italian cu tema ”Probleme de geografie comparată: Friuli- 

Venezia - Giulia şi România Carpato-Danubiano-Pontică”, Universitatea din Trieste, 

iunie 2000; 

- Al V- lea colocviu italo-român de geografie economică şi umană cu tema  ”Regiuni în 

comparaţie: Delta Dunării şi litoralul românesc al Mării Negre şi Delta Padului şi litoralul 

septentrional al Mării Adriatice”, Sibiu, Tulcea, Constanţa, România, 28 iunie-3 iulie 

2001; 

- Al VI- lea colocviu româno-italian de geografie umană şi economică cu tema: ”Friuli- 

Venezia - Giulia  ca regiune de tranzit şi aşezare a imigranţilor români”, Trieste, Italia, 

13-16 martie, 2002 

- Al VII- lea colocviu româno-italian de geografie umană şi economică cu tema: 

”Dezvoltarea durabilă a zonelor montane”, Sibiu, România, 19-21 septembrie 2003 

- Al VIII- lea coclocviu italo-român de geografie economică şi umană cu tema:  

”Regiunea Friuli-Venezia-Giulia după extinderea Uniunii Europene. Schimbări şi 

perspective”, Gorizia, Italia, 13-15 ianuarie 2005. 

 
4.3. Planuri de cercetare şi realizări 

        Anual, Centrul de cercetări a elaborat Planuri de cercetare, cumulând planurile de 

cercetare pe facultăţi, planul de cercetare al Centrului de Excelenţă în Cercetarea 

Economică şi Planul General de Cercetare pe UCDC. 

       Recapitulând, vom prezenta câteva perioade de propuneri şi lucrări realizate după 

cum urmează: 

- între 2001- 2003- 14 culegeri de comunicări 

- între 2003-2005 – 12 granturi propuse 

- între 2001- 2007 – 30 cercetări pentru beneficiari externi 

- între 2001- 2003 – 15 cercetări interne 

- între 2003- 2008 – 35 de participări la cercetări contractate de alte instituţii 

- între 2005- 2007 -  programele de cercetare cu cuprins şi s-au realizat următoarele:- 

cursuri 575 
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                                - cercetări aplicative, articole şi comunicări 796 

                                - teze doctorat 155 

                                - referate doctorat 148 

                                - examene doctorat (comisii) 24 

                                - conducători doctorat 6 

                                - tratate 6 

                                - dicţionare 5 

                                - granturi (participări) 33 

                                - agenţie de turism virtuală (cercetare) 5 

                                - program de simulare a unui firme europene integrate 2 

- între 2007- 2009 programele de cercetare au cuprins şi s-au realizat următoarele: 

                          - cărţi didactice 536 

                          - cărţi extradidactice 367 

                          - articole ISI + B 252 

                          - cercetări (participări) 371 

                          - participări la reuniuni ştiinţifice interne 1142 

                          - participări la reuniuni ştiinţifice externe 150 

                          - alte participări 896 

- între 2005-2010, au fost realizate următoarele venituri, ca urmare a cercetărilor 

realizate:      

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nr. 

lucrări 

2 2 4 7 5 4 1 

Lei 20.000 31.500 419.718 837.151 415.952 381.024 

contractat 

20.000 

contractat 

 

 

 

5. Structuri şi distincţii 

Din totalul cadrelor didactice din U.C. „D.C„ (299 în 2009) 176 sunt doctori şi 74 

doctoranzi; dintre aceştia, 58 sunt profesori, 49 de conferenţiari, 127 de lectori, 53 de 

asistenţi şi 12 preparatori. În ceea ce priveşte structura pe grade de cercetare aceasta 

cuprinde: 15 cercetători principali gr.I, 9 cercetători principali gr. II, 4 cercetători principali 

gr. III şi 5 cercetători ştiinţifici. 

Dintre profesorii existenţi în U.C. „D.C„, 25 sunt conducători de doctorat, 6 cadre 

didactice au obţinut BREVETE de MANAGER în turism şi 2 profesori au obţinut PREMII 

ale ACADEMIEI ROMÂNE. 
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În acelaşi timp, 29 dintre cadrele noastre didactice sunt cenzori, responsabili sau 

membri ai unor publicaţii cotate A şi 27 în colectivele de redacţie ale unor publicaţii cotate B.  

 

6. Perspective 

 Prin înfiinţarea INSTITUTULUI de CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE MULTIDIS-

CIPLINARE, are loc definitivarea instituţionalizării cercetării ştiinţifice din Universitatea 

noastră.  

 Existenţa celor 16 Centre de Cercetări, înseamnă colective de cercetare, planuri 

anuale de cercetare, consilii ştiinţifice, directori şi parteneriate cu institute ale Academiei 

Române sau alte instituţii. 

 În strategia, în curs de elaborare, a institutului sunt cuprinse „parteneriate„ şi cu 

asociaţii ale agenţilor economici, cu universităţi din România şi din alte ţări, abordarea 

structurilor naţionale şi europene ale planurilor de dezvoltare şi, mai ales, ale celor de ieşire 

din criza actuală.  

 Pentru anul universitar 2009-2010, planul de cercetare al Institutului de Cercetări 

cuprinde, în linii mari, următoarele: 

 - Cărţi, manuale (didactice şi extradidactice): 635 

 - Articole cotate ISI: 106 

 - Articole în alte publicaţii: 575 

 - Lucrări de cercetare (granturi, parteneriate): 107 

 - Participări la acţiuni ştiinţifice (sesiuni, conferinţe): interne, internaţionale: 776 

 - Alte aspecte:    

 În activitatea Institutului, în afara prevederilor planurilor pe centre de cercetare, mai 

sunt incluse următoarele: 

 - Realizarea unei monografii „Dimitrie Cantemir„; 

 - Realizarea a două lucrări de teorie economică: 

  - Tratatul de economia turismului; 

  - Tratatul de economia şi gestiunea întreprinderii; 

 - Realizarea  unei lucrări originale, inexistente în Europa şi în lume: 

  - ENCICLOPEDIA TURISTICĂ A ROMÂNIEI 

  

7. Oferta de cercetare 

 Pentru viitor, activitatea centrelor de cercetare va cuprinde obiectivele cuprinse în 

„oferta de cercetare, care se adresează mediului de afaceri, ministerelor, ONG-urilor, 

Institutelor de Cercetări partenere, organizaţiilor europene etc.  

 

 



 8 

OFERTA DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE 

 

I. DOMENIUL: TURISM, COMERŢ, SERVICII 

 

1. Elaborarea unui sistem integrat de contabilitate previzională; 

2. Studii privind calitatea serviciilor (comerţ, turism etc.) într-o localitate, staţiune, 

complex comercial, magazine etc.; 

3. Studiu privind piaţa ambalajelor din România; 

4. Elaborarea unui dicţionar (finanţe, contabilitate, management – marketing); 

5. Ghidul comerciantului; 

6. Economia şi dreptul; 

7. Valorificarea potenţialului (unei zone, regiuni, judeţ) ; 

8. Dezvoltarea durabilă a turismului (pe regiuni de dezvoltare, judeţe, localităţi) ; 

9. Cercetări de marketing privind investigarea pieţei bunurilor de consum, serviciilor şi 

turismului; 

10. Cercetări de marketing privind comportamentul consumatorilor; 

11. Cercetări de marketing privind comportamentul organizaţiilor; 

12. Cercetări de marketing privind evoluţia structurală a pieţei turistice, activităţii 

comerciale etc. (localităţi, judeţe, regiuni) ; 

13. Analiză-diagnostic privind activitatea unei firme; 

14. Amenajarea şi dezvoltarea teritorială (turism, comerţ, şi servicii) ; 

15. Cercetări privind conjunctura pieţei interne şi internaţionale; 

16. Investigaţii sociologice în domeniu; 

17. Prognoze şi strategii pentru dezvoltarea turismului, comerţului şi serviciilor; 

18. Proiectare şi design în amenajarea şi dezvoltarea turismului, utilizarea resurselor 

materiale, financiare şi umane în turism, sinteze şi materiale documentare tehnico-

ştiinţifice; 

19. Fundamentarea politicii de marketing şi management în turism, monitorizarea şi 

managementul resurselor turistice, informatizare, bănci de date în turism; 

20. Cercetări privind impactul socio-economic şi asupra mediului înconjurător; 

21. Fundamentarea unor criterii şi norme de identificare a resurselor turistice, de 

clasificare şi protejare a acestora; 

22. Determinarea capacităţii de suport ecologic în localităţile şi zonele ce se amenajează 

în scopuri turistice; 

23. Elaborarea şi perfecţionarea metodelor, metodologiilor de cercetare şi a tehnicilor de 

calcul în domeniul comerţului, turismului şi serviciilor; 

24. Evaluarea abordării curente asupra dezvoltării exportului; 

25. Aplicarea analizei lanţului valoric, identificarea factorilor critici ai succesului şi 

evaluarea opţiunilor de valoare pentru sporirea eficienţei, păstrarea valorii, adăugarea 
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valorii, cererea valorii şi maximizarea contribuţiei sectorului de comerţ, turism şi servicii 

la dezvoltare; 

26. Confirmarea cerinţelor şi nevoilor clienţilor; 

27. Revizuirea serviciilor esenţiale ale comerţului; 

28. Evaluarea resurselor disponibile în cadrul sectoarelor publice private; 

29. Formularea unui plan de acţiune şi management: Cum vom ajunge acolo?; 

30. Stabilirea cadrului pentru managementul şi monitorizarea strategiei prin:  

- confirmarea considerentelor strategice 

- determinarea obiectivelor 

- specificarea măsurilor de performanţă 

- stabilirea ţintelor, 

31. Formularea unui plan de acţiune prin: 

- specificarea iniţiativelor 

- identificarea organizaţiilor responsabile 

- alocarea resurselor 

- stabilirea programului de implementare; 

32. Menţinerea parteneriatului public-privat pentru implementarea a noi strategii; 

33. Managementul strategic-asigurarea unei dezvoltări durabile al Zonelor Metropolitane, 

o cerinţă a nevoilor sociale şi economice ale populaţiei, cheia atragerii Fondurilor 

Europene; 

34. Perfecţionarea şi elaborarea procedurilor aferente sistemului internaţional în cadrul 

mediului economic românesc în concordanţă cu practicile europene; 

35. Criza teoriei economice: 

- bazele reconstrucţiei teoriei economice 

- axiomele fundamentale ale unei firme 

- sistematica crizei globale-morala, ecologia şi economia; 

36. Pregătirea, instituţionalizarea şi implementarea serviciilor din cadrul unei Zone 

Metropolitane; 

37. Studii de dezvoltare ale aglomerării urbane; „Zone de servicii în turism şi comerţ 

adecvate Zonei Metropolitane”; 

38. Realizarea unor studii de piaţă privind cercetarea percepţiei calităţii serviciilor prin 

sondaje şi chestionare, activitate în care pot fi implicaţi si masteranzii; 

39. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare în turism, comerţ şi servicii: 

- participarea la elaborarea strategiei în domeniul turismului; 

- studii de oportunitate şi fezabilitate pentru dezvoltarea unor zone şi pentru obiective 

de investiţii; 

- strategii de marketing şi planuri de afaceri pentru produse turistice şi obiective de 

investiţii; 
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- studii privind piaţa produselor şi serviciilor turistice, precum şi a domeniilor conexe 

turismului; 

- evaluări ale unor societăţi comerciale, active şi terenuri; 

- 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 etc.; 

40. Cercetări fundamentale de bază pentru dezvoltarea turismului, comerţului şi 

serviciilor, a metodologiei de studiere a fenomenelor şi proceselor desfăşurate în 

domeniile respective sau în sectoarele conexe acestuia; 

41. Cercetări aplicative pentru dezvoltarea şi creşterea eficienţei activităţilor de turism, 

comerţ şi servicii şi integrarea lor în circuitul mondial, care se referă la valorificarea 

optimă a resurselor şi protejarea acestora, modernizarea şi dezvoltarea în ansamblu la 

nivel sectorial şi teritorial, recâştigarea pieţelor tradiţionale şi atragerea de noi pieţe, 

optimizarea activităţii de turism, creşterea competitivităţii ofertei  şi serviciilor româneşti 

pe piaţa externă, integrarea turismului, comerţului şi serviciilor din România în cel 

european şi mondial, îmbunătăţirea imaginii României peste hotare prin turism; 

42. Studii şi cercetări privind: conjunctura pieţei interne şi internaţionale, investigaţii 

sociologice în domeniu, prognoze şi strategii pentru dezvoltarea turismului, comerţului şi 

serviciilor, a politicii de marketing şi management în turism, monitorizarea şi 

managementul resurselor turistice, informatizare, bănci de date, proiectare şi design în 

amenajarea şi dezvoltarea sectoarelor respective, utilizarea resurselor materiale, financiare 

şi umane, sinteze şi materiale documentare tehnico-ştiinţifice; 

43. Studii şi 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 domeniu; 

44. Studii de oportunitate şi fezabilitate pentru dezvoltarea unor zone şi obiective de 

investiţii; 

45. Strategii de marketing şi planuri de afaceri pentru bunuri de consum şi servicii şi 

obiective de investiţii; 

46. Studii privind piaţa produselor şi serviciilor, precum şi a domeniilor conexe 

turismului; 

47. Asistenţa tehnică pentru proiectarea şi execuţia obiectivelor de investiţii din turism, 

comerţ şi servicii şi din domenii conexe acestuia; 

48. Formare şi specializare profesională în meserii din domeniul turismului şi comerţului; 
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49. Pregătire profesională în colaborare cu unităţi de învăţământ în domeniul propriu de 

activitate la nivel postuniversitar prin cursuri postuniversitare, studii aprofundate şi 

masterale; 

50. Editare şi tipărire de publicaţii de specialitate: buletine de informare, studii, rapoarte, 

sinteze, cursuri tematice, ghiduri, hărţi, pliante, reviste, monografii şi alte publicaţii în 

domeniu; 

51. Prestări de servicii turistice; 

52. Proiectare şi realizare de baze de date, pagini web etc.; 

53. Activităţi de transfer ştiinţific al rezultatelor cercetării din turism către alte unităţi de 

cercetare interesate sau către agenţi economici; 

54. Organizări şi participări la expoziţii şi manifestări tehnico ştiinţifice interne şi 

internaţionale; 

55. Activităţi de cooperare tehnico-ştiinţifică internaţională; 

 

 

II. DOMENIUL: FINANCIAR – BANCAR 

 

56. Ratificarea de acorduri parteneriale cu reprezentanţi ai mediului de afaceri în vederea 

elaborării de studii de impact pentru aceste entităţi; 

57. Iniţierea unor activităţi de formare profesională pentru entităţi publice sau private pe 

domeniile de competenţă finanţe, bănci, contabilitate; 

58. Consultanţă în afaceri, analize economico – financiare şi statistice; 

59. Iniţierea, elaborarea documentaţiei şi implementarea proiectelor cu finanţare din 

fonduri structurale; 

60. Asigurarea de know-how în domeniile finanţe, bănci şi contabilitate; 

61. Realizarea de conferinţe şi work-shopuri cu impact pentru mediul economic şi social. 

 

 

III. DOMENIUL: JURIDIC 

 

62.  Dreptul de proprietate în actualul cadru legal; 

63.  Răspunderea juridică în condiţiile legislaţiei actuale; 

64.  Evaluarea reglementărilor legale privind contractele civile şi comerciale; 

65.  Ocrotirea vieţii intime, familiale şi private prin prisma reglementărilor procesual - 

penale şi jurisprudenţa CEDO; 

66.  Garantarea libertăţii persoanei potrivit legislaţiei procesuale române şi jurisprudenţa 

CEDO; 
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67.  Reforma legislaţiei penale din perspectiva noului Cod penal; 

68.  Uniformizarea practicii parchetelor şi instanţelor judecătoreşti în materie penală; 

69.  Căi şi mijloace de realizare a spaţiului juridic european comun; 

70.  Redefinirea raporturilor între Parlament, Preşedinte şi Guvern; 

71.  Răspunderea ministerială; 

72.  Statutul opoziţiei; 

73.  Redefinirea raporturilor între Preşedintele României şi Primul ministru; 

74.  Analiza reglementărilor legale privind activitatea de lobby şi elaborarea unei 

propuneri legislative în acest sens; 

75.  Statutul membrilor Parlamentului; 

76.  Deontologie parlamentară; 

77.  Rolul şefului statului în sistemele semiprezidenţiale; 

78.  Rolul primului ministru în sistemele semiprezidenţiale; 

79.  Răspunderea ministerială în dreptul constituţional comparat; 

80.  Răspunderea juridică a şefului statului; 

81.  Suveranitatea naţională şi angajamentele în cadrul comunităţii europene. 

 

 

IV.   DOMENIUL: POLITIC 

 

a) filosofie politică 

82. Politică şi ontologie. Supoziţiile ontologice ale teoriilor politice. Teza liberală a 

neutralităţii metafizice a teoriei politice. Relaţia între gândirea filosofică şi opţiunile 

politice. Ilustrări: Martin Heudegger, Carl Schmitt, Constantin Noica, Nae Ionescu ş.a.; 

83. Feminismul şi politica diferenţei. Tematizarea corpului în ştiinţele socio-umane şi 

politice. Corpul uman ca aspect al ontologiei politice. Diferenţa de gen în discursul politic 

contemporan. Trecerea de la subiectul politic neutru la subiectul diferenţei, întrupat şi 

impactul său asupra categoriilor fundamentale ale politicii moderne: egalitate, libertate, 

fraternitate, putere, autoritate, reprezentare, drepturi; 

84. Regândirea conceptelor de „global” şi „globalizare”. De la teoretizarea globalizării ca 

proces liniar de integrare socială (presupunând omogenitatea ontologică, ignorarea 

diferenţelor culturale) la înţelegerea ei în termenii diferenţei ontologice, ca proces 

complex care reclamă recunoaşterea diferenţelor şi depăşirea vechilor clasificări şi 

dihotomii. O nouă ontologie a globalizării (asumând drept condiţii ale lumii contemporane 

fragilitatea, precaritatea şi interdependenţa în care trăim cu toţii) ca bază a ceea ce Judith 

Butler numeşte „politica doliului”; 

85. Etică şi politică. Rediscutarea relaţiei dintre drept, politică şi moralitate. Problema 

corupţiei şi necesitatea unei etici a guvernării, 
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86. Mişcarea de afirmare a identităţii (de gen, etnice, culturale) şi reconceptualizarea 

democraţiei. Paradigma democratică modernă a abordării diferenţei: modelul 

asimilaţionist francez (bazat pe logica omogenizării) şi modelul anglosaxon (bazat pe 

logica identităţii). Un nou model democratic bazat pe: reinventarea creativă a diferenţelor, 

denunţarea pretinsului conflict al civilizaţiei şi posibilitatea comunicării interculturale. 

b) Comunicare, cultură, media 
 

87. Inovaţie socială prin media; 

88. Impactul şi rolul reţelelor sociale în formarea culturii sociale a tinerilor şi adulţilor; 

89. Televiziunea şi filmul european – confluenţe de valori şi ritualuri; 

90. Cultura digitală şi comunicare; 

91. Diaspora, migraţia, media; 

92. Multiculturalism şi studii de gen; 
 

c) Europa – domeniu de cercetare academică 
 

93. Cetăţenie, democraţie europeană; 

94. Construcţia politică a Europei şi configurarea unei identităţi pluribus unum; 

95. Mitul cetăţeniei transnaţionale; 

96. Parlamentul cultural al tinerilor şi divergenţa creativităţii privind legitimitatea 

instituţiilor europene; 

97. Instituţii europene şi de drept comunitar; 

98. Mobilitatea profesională în cadrul Uniunii Europene, UE – actor important al 

Relaţiilor internaţionale; 

 

d) Valori şi ideologii politice, cultură politică, socializare politică 

 

e) Partide şi familii politice, sisteme electorale şi moduri de scrutin, 

 

f) Relaţii internaţionale 

 

99. Normele internaţionale şi moralitatea internaţională, 

100. Crize internaţionale, 

101. Genul în război şi pace, 

102. Relativitatea normativă în protecţia drepturilor omului în spaţiul juridic european, 

103. Etica în Relaţiile Internaţionale, 

104. Teorii ale relaţiilor internaţionale, 

105. Studii strategice, inclusiv studii despre război, ca instrument al politicii, 

106. Geopolitică; prognoze privind evoluţiile internaţionale, 

107. Dinamica NATO ca actor important al relaţiilor internaţionale. 
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În afara celor de mai sus, planul de cercetare al INSTITUTULUI, mai cuprinde 

propuneri adresate Ministerului Turismului şi Dezvoltării, după cum urmează:  

- Revigorarea turismului balnear în România; 

- Amenajarea microzonelor de recreere în cadrul Zonei Metropolitane Bucureşti. 

 8. Parteneriate – Cooperări 
 

 8.1. Parteneriate interne cu: 

 - Universitatea Politehnica - Bucureşti; 

 - Universitatea Naţională de Apărare – Bucureşti; 

 - Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii – Bucureşti  
  

 8.2. Cooperări internaţionale:  

        Cooperări internaţionale cu: 

 Convenţie de colaborare între CCIA Timişoara şi Universitatea Creştină ”Dimitrie 

Cantemir” şi L’ecole Superiore de gestion et de Management, GIOP Franţa / 29 

oct. 2002; 

 Acordul Ştiinţific, Educaţional şi Cultural încheiat în 13 iulie 1999 între 

Universitatea din Trieste şi Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir”, 

Bucureşti. 

Cooperări şi relaţii cu: 

 Universitatea “Thammasat” din Bangkok, Thailanda: 

 New York University – S.U.A 

 Jackson State University – Missippi – S.U.A.  

 Otawa University – Canada 

 Universitatea din Caliggary – Canada  

 Institutul Hoover – Universitatea Stanfort – San Francisco – S.U.A. 

 Universitatea Guttenberg – Mainz – Germania 

 Universitatea Internaţională Creştină – Tokyo – Japonia  

 Universitatea din Valencia şi Universidad Cardenal Herrera  - Spania 

 Centrul Internaţional de Formare Europeană şi Institutul de Înalte Studii 

Internaţionale  de la Nisa – Franţa; 

 Libera Universita Maria Assunta – Roma – Italia 

 Universitiatea Modernă – Lisabona – Portugalia 

 Collage of the Ozarks – Missouri – S.U.A. 

 Universitatea Olandei de Nord – Olanda  

 Institutul de Turism şi Timp Liber CHN – Leeewarden – Olanda  
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8.3. Parteneriate ale Centrelor de Cercetări: 

- Acord de cooperare între Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia 

Română şi Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” nr. 521/12.11.2009; 

- Protocol de colaborare între Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca şi 

Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări 

Socio-Umane nr. 342/18.05.2010; 

- Protocol de colaborare între Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii Creştine 

“Dimitrie Cantemir” şi Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al 

Academiei Române nr. 188/24.02.2009; 

- Protocol de cooperare şi colaborare în cercetarea şi activitatea ştiinţifică economică 

între Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare “Victor Slăvescu” din cadrul 

Institutului Naţional de Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu” al Academiei 

Române nr. 241/10.11.2009; 

- Acord între Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi 

Protecţiei Sociale şi Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” nr.5. 

92115/01.10.2008, Act adiţional I/2008, Competiţia 2/2008 

 

9. Personalul din Cercetare 

 În structură, Institutul de Cercetări Ştiinţifice (pluridisciplinare) cuprinde următoarele 

categorii de personal : 

 - Director : 

- Director adjunct – Centre de Cercetare;  

- Director adjunct – publicaţii şi editură; 

- Secretari ştiinţifici – la cele 14 facultăţi;  

- Directori ai Centrelor de Cercetări (16) ; 

- Cele 16 colective (a câte 5 cadre didactice) ale Centrelor de Cercetări 

- Director al Centrului de Excelenţă 

- Personal auxiliar – 3 persoane  

- 40 membri ai Colectivelor de Cercetare care desfăşoară activităţi în derularea 

contractelor în curs de finalizare  

- Redactori şefi şi Directori pentru cele 5 publicaţii. 

 

Urmează completarea cu următoarele posturi: 

- Director adjunct – manifestări ştiinţifice  

- Personal permanent : - 3 asistenţi cercetare 

                                         - 2 cercetători 

În anexa 1, prezentăm câteva dintre personalităţile comunităţii noastre academice. 
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10. Alte aspecte 

 În activitatea Universităţii noastre şi a cercetării ştiinţifice, un rol deosebit încep să 

aibă publicaţiile proprii. 

 În continuare vom prezenta câteva sinteze legate de fiecare dintre aceste publicaţii, iar 

în Anexa 2, vom prezenta copii ale coperţilor şi sumarelor. 

 În altă ordine de idei, Analele pe facultăţi perfecţionează continuu şi încep să fie 

trimise pentru mediul de publicaţii. Dintre acestea, Analele facultăţii de Drept-Bucureşti, este 

cotată D de către CNCSIS. 

 

10.1 Revista COGITO 

Activitatea de cercetare ştiinţifică din Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” a 

realizat o mutaţie de fond, în anii 2008-2010, prin editarea unui număr considerabil de 

reviste. 

 Revista Cogito este prima revistă de cercetare ştiinţifică pluridisciplinară 

editată de către Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, fiind un proiect de mare 

anvergură filosofică şi ştiinţifică la care participă remarcabili academicieni, profesori 

universitari dr. din Universitatea noastră, precum şi din alte instituţii de învăţământ superior 

din Bucureşti, din ţară şi din străinătate. 

 Revista Cogito publică studii de  filosofie generală (logică, ontologie, epistemologie, 

etică, estetică, axiologie, filosofia ştiinţei, a mentalului, culturii, a istoriei, a dreptului, a 

religiei, a limbajului, etc.), istorie, istoria gândirii economice, ştiinţe politice, sociologie, 

teoria dreptului, limbă şi literatură străină. 

 Revista Cogito apare de patru ori pe an cu numere duble (în limba română şi în limba 

engleză), conţinând studii, articole, şi informaţii de specialitate elaborate de autori cu 

pregătire în domeniu. 

 Primul număr al Revistei Cogito a apărut în 16 iulie 2009, după al doilea număr, 

care a apărut în noiembrie 2009, Revista a fost evaluată şi recunoscută C.N.C.S.I.S, fiind 

cotată D.  

 Pentru anul 2010, ne-am propus realizarea de schimburi internaţionale, condiţie sine 

qua non, pentru ca Revista să fie inclusă în categoria C. 

 Am realizat în acest sens peste 15 schimburi internaţionale cu reviste de prestigiu 

cotate I.S.I, din următoarele ţări: SUA, Brazilia, Mexic, Portugalia, Spania, Franţa, 

Germania, Republica  Moldova, Polonia.  

 Astfel, în data de 18 mai 2010, a fost depus dosarul de aplicaţie la C.N.C.S.I.S, în 

vederea evaluării si recunoaşterii Revistei Cogito, urmând sa fie inclusă în categoria C.

 Merită să remarcăm faptul că Revista Cogito are în board-ul său, atât pe cei mai 

veritabili specialişti din România, în domeniul filosofiei, istoriei, filosofiei istoriei, 

sociologiei, cât şi nume de prestigiu în domeniu, din SUA, Franţa, Italia, Polonia. 
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 Într-un timp foarte scurt, Revista Cogito a dobândit vizibilitate şi pe plan extern. 

Astfel, în data de 29 aprilie 2010, a intrat în Baza de date internaţionale INDEX 

COPERNICUS. 

Pentru aceasta a fost necesară editarea nr. 1 din 2010, care a apărut în luna martie, 

atât în limba româna, cât şi în limba engleză. 

 Intrarea în BDI reprezintă pregătirea includerii Revistei Cogito în categoria B+ (care 

va fi posibilă, conform criteriilor C.N.C.S.I.S, în 2011). 

 

 

10.2 Revista ORIZONTURI ALE CUNOAŞTERII  

            Revista „Orizonturi ale cunoaşterii” ISSN: 2066-1061 este menită să devină un vârf 

de lance al spiritualităţii din Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” şi nu numai, prin 

publicarea celor mai bune rezultate ale cercetării ştiinţifice individuale şi colective ale 

cadrelor didactice proprii, cu deschidere spre celelalte universităţi din ţară şi străinătate. 

            De asemenea, revista îşi propune să fie un forum de informaţii şi idei din teoria şi 

practica cunoaşterii, din toate domeniile de activitate, cu preponderenţă din cercetarea actuală 

internă şi multidisciplinară, de inovare şi de aplicativitate.  

            Alcătuirea Consiliului ştiinţific şi a Colegiului de redacţie, din rândul unor reputaţi 

profesori din România şi de pretutindeni, reprezintă o premisă de atingere a unei calităţi 

înalte a revistei si, în acelaşi timp, o garanţie în selectarea materialelor spre publicare.  

După al doilea număr, care a apărut în ianuarie 2010, revista Orizonturi a fost recunoscuta 

de către C.N.C.S.I.S. şi încadrată în categoria D. 

 Revista este editată în limbile română şi engleză şi a fost difuzată în 27 de universităţi 

străine şi în 27 de universităţi româneşti, la care se adaugă alte organisme guvernamentale, 

institute ale academiei etc. 

 În prezent au început să sosească confirmări ale schimbului cu alte publicaţii. 

 

 

10.3 Revista EUROMENTOR 

Este editată de către Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic al 

U.C.D.C. 

Revista Euromentor reprezintă o viziune nouă asupra a ceea ce trebuie să reprezinte 

astăzi profesorul un veritabil formator, cu o mentalitate europeană, capabil de o prestaţie 

didactică la nivelul standardelor internaţionale. Apare de patru ori pe an în limba română şi în 

limba engleză; conţine studii, articole şi informaţii din domeniul ştiinţelor educaţiei, 

pedagogie, istoria pedagogiei, psihologie, psihologie didactică. 

Revista Euromentor are o componentă de cercetare focalizată pe domeniul 

ştiinţelor educaţiei şi o componentă de inovare în educaţie vizând aspecte legate de 

curriculum & didactică, politici educaţionale comparate, interculturalitate în educaţie etc.  
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Project Goals – „Euromentor” are ca obiective: diseminare de informaţii specifice 

educaţiei pentru toţi actorii actului educaţional. 

Revista va deveni purtătorul de imagine al rezultatelor cercetării ştiinţifice şi 

activităţii didactice desfăşurate în D.P.P.D., pentru întregul ciclu de pregătire didactică 

(Nivelul I. Şi Nivelul II:). 

Revista îşi propune să contribuie într-o modalitate inovatoare, fundamentată ştiinţific, 

la formarea cadrelor didactice performante pentru învăţământul românesc şi la creşterea 

calităţii actului pedagogic din U.C. ”D.C.”  

Primul număr al revistei Euromenter a apărut în martie 2010.  

În susţinerea acestui proiect complex vizând cercetarea ştiinţifică în domeniul 

educaţiei participă profesori universitari dr. cu o bogată experienţă la catedră, cercetători din 

ţara şi din străinătate. 

 În 18 mai 2010, am depus dosarul de aplicaţie în vederea recunoaşterii si evaluării, 

de către C.N.C.S.I.S. urmând ca revista Euromentor să fie cotată D, de la primul număr.    

 

 

10.4 Revista UNIVERS STRATEGIC 

Revistă universitară română de studii de securitate 
 

Revista ”UNIVERS STRATEGIC” (US/ISS-DC) este o publicaţie ştiinţifică 

universitară, cu apariţie trimestrială, editată de Institutul de Studii de Securitate “Dimitrie 

Cantemir” (ISS-DC) – structură de cercetări ştiinţifice specializată a UCDC.  

”UNIVERS STRATEGIC” reuneşte, în paginile sale, în cadrul unor rubrici 

permanente, articole, studii şi dezbateri pe teme de securitate, prezentări ale unor institute şi 

centre de studii şi cercetări ştiinţifice de profil din ţară şi din străinătate, baze de date, 

bibliografii specializate şi alte rezultate ale cercetării ştiinţifice.  

Revista se adresează cadrelor didactice, cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor, 

studenţilor, altor specialişti din domeniu, personalităţilor publice de decizie, organizaţiilor 

non-guvernamentale şi civice, precum şi oricăror altor persoane interesate de problematica 

domeniului securităţii şi apărării. În sprijinul acestora, US/ISS-DC publică informaţii, 

analize, sinteze, comentarii, puncte de vedere etc., asigurând, totodată, un cadru extins şi 

generos pentru dezbaterea ştiinţifică, expertiză şi prognoză.  

În paginile Revistei, sunt prezentate institute de studii de securitate şi alte institute şi 

centre de cercetare ştiinţifică de profil asemănător din spaţiul euro-atlantic sau din alte arii de 

interes geopolitic (îndeosebi cele cu care ISS-DC colaborează); în primul număr al Revistei, 

a fost prezentat „George C. Marshall” - European Center for Security Studies din Garmisch-

Partenkirkhen/Germania, instituţie care a avut şi are o contribuţie substanţială la formarea 

specialiştilor în domeniul teoriei şi practicii securităţii şi apărării pentru Romania.   

Revista apare în format tipărit (ISSN 2067 - 7464), format on-line (ISSN 2068- 1682) 

şi format CD-ROM (ISSN 2067 - 7472), în limba română. Fiecare articol are un abstract  în 
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limba engleză sau franceză, cuvinte-cheie, bibliografie şi trimiteri bibliografie. În acelaşi 

timp, US/ISS-DC publică şi articole în limba engleză sau alte limbi de largă circulaţie 

internaţională, însoţite de prezentarea sumară a conţinutului acestora. În funcţie de 

posibilităţi, de tematică şi de interesul manifestat de cititori, versiuni complete (sau quasi-

complete) ale revistei vor fi publicate şi în limba engleză, în varianta on-line.  

Revista este structurată pe următoarele rubrici permanente: Editorial; Doctrine, strategii 

şi politici de securitate; Geopolitica Mării Negre; Securitate şi apărare în secolul XXI; 

Eveniment Strategic; Puncte de vedere; Univers Ştiinţific; Note de lectură; Agenda ISS-DC.  

Formatul Revistei „Univers Strategic” este 17/24.  

Primul număr al Revistei are 329 de pagini şi poate fi accesat la adresa http://iss.ucdc.ro. 

Acesta cuprinde, în afara adresărilor inaugurale, 20 de articole (din care trei articole 

aparţinând unor specialişti americani de renume din domeniul studiilor de securitate), două 

semnalări de evenimente strategice, note de lectură, etc. 

Activitatea ştiinţifică a revistei este direcţionată de un Consiliu Editorial format din  

personalităţi de prestigiu din mediul universitar, ştiinţific, civic şi managerial, cu o experienţă 

bogată în domeniile de expertiză de care se ocupă Revista şi Institutul de Studii de Securitate 

”Dimitrie Cantemir”.  

Activitatea operaţională a Revistei „Univers Strategic” este asigurată de Colegiul de 

Redacţie, format din: Director (Dr. Constantin Degeratu - Gen. Rz.); Director-adjunct (Dr. 

Constantin Gheorghe Balaban – Gen. Rz.); Redactor-şef (Dr. Gheorghe Văduva – Gen. Rz.).  

Acurateţea ştiinţifică se asigură de doi referenţi ştiinţifici: Prof. Univ. Dr Constantin Hlihor şi 

Prof. Dr. Univ. Sergiu Tamaş.  

 

10.5 Revista MASTER’S  JOURNAL UCDC 

Primul număr va apărea în mai-iunie 2010, revista îşi propune să difuzeze informaţii, 

opinii  şi idei din toate domeniile de activitate specifice programelor de master organizate de 

UCDC şi diseminarea de informaţii privind activitatea ştiinţifică a masteranzilor din cadrul 

UCDC. 

  Astfel, revista va deveni un instrument de promovare a calităţii actului educaţional 

din UCDC în mediul academic.  

 

Planificarea revistei 

  - 2 numere ale revistei pe an; 

- Primul număr va apărea în mai-iunie 2010; 

- Al doilea număr va apărea în decembrie 2010. 

 

 Din sumarul revistei: 

- Preambul 

- Cuvântul Rectorului 

http://iss.ucdc.ro/
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- Integrare Europeană 

- Drept Internaţional 

- Administraţie Publică 

- Relaţii  Financiar Bancare 

- Management şi Marketing 

- Mentori... 

- O viaţă dedicată studiului 

- Prof. univ. dr. DUMITRU MAZILU 

- Eveniment 

- Seminarul Egalităţii de Şanse Ediţia 2009 

 

 

 1.6. GEO–CARPATHICA 

Revista GEO – CARPATHICA ISSN 1582-4950, este o publicaţie ştiinţifică 

universitară, cu un colectiv redacţional valoros. Această revistă se constituie într-un mesager 

veritabil al creaţiei şi producţiei ştiinţifice a cadrelor didactice din mediul academic, atât din 

ţară cât şi din străinătate. 

Încă de la apariţia revistei, aceasta a reunit articole şi studii interesante şi valoroase, 

atât prin conţinutul academic cât şi prin actualitatea temelor prezentate, adresându-se 

deopotrivă cadrelor didactice, cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenţilor, altor 

personalităţi din domeniu, organizaţiilor non-guvernamentale şi civice cât şi oricăror altor 

persoane interesate de problematica abordată de această revistă. 

Aceasta a apărut în anul 2000, în prezent fiind pregătit numărul 10/2010. În cadrul 

revistei Geo-Carpathica sunt publicate, în limbile română, engleză, franceză şi germană, 

rezultatele cercetărilor ştiinţifice realizate de cadrele didactice din Facultatea de Geografia 

Turismului Sibiu, conform planului de cercetare al facultăţii. Articolele acoperă domenii 

precum: geografia turismului, geografie fizică, geografie economică, geografie socială, 

geografie culturală. Conţinutul revistei Geo-Carpathica este structurat pe mai multe secţiuni, 

după cum urmează: studii, concepte, opinii, documentar, discuţii, note, viaţa ştiinţifică, recenzii.  

Prestigiul revistei Geo-Carpathica este evidenţiat atât de componenţa comitetului de 

redacţie, din care fac parte cadre didactice şi cercetători din România, Italia, Franţa, 

Germania şi Marea Britanie, cât şi de acreditarea acesteia de către Consiliul Naţional al 

Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (C.N.C.S.I.S.), prin promovarea ei într-o 

categorie superioară, în ianuarie 2010. 
 

DIRECTOR 

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE MULTIDISCIPLINARE 

„DIMITRIE CANTEMIR” 
 

Prof. univ. dr. Ion IONESCU  
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Anexa 1 
 

 

Limba română 
 

English Language 

*Universitatea Creştină “Dimitrie 

Cantemir” – Bucureşti 

- Preşedinte (Rector fondator):  

Prof. univ. dr. Momcilo LUBURICI 

Adresa: Bucureşti, Splaiul Unirii 

nr.176, sector 4 

Telefoane: 40-21 330.91.97, 330.84.90 

Fax: 40-21 330.87.74 

E-mail: rectorat@ucdc.ro 
 

- Rector:  

Prof. univ. dr.  

Corina Adriana DUMITRESCU 

Adresa: Bucureşti, Splaiul Unirii 

nr.176, sector 4 

Telefoane: 40-21 330.88.35 

Fax: 40-21 330.87.74 

E-mail: rectorat@ucdc.ro 
 

Cercetări privind evoluţia conceptelor 

juridice, în concordanţă cu evoluţia 

societăţii româneşti şi integrarea sa euro-

penală, cercetări aplicative în dreptul 

comparat şi cu referire la contextul 

european. 
 

- Prorector: 

Prof. univ. dr.  

Cristiana CRISTUREANU  

Adresa: Bucureşti, Splaiul Unirii 

nr.176, sector 4 

Telefoane: 40-21 330.79.00 

Fax: 40-21 330.87.74 

E-mail: rectorat@ucdc.ro 
 

Realizează cercetări în domeniile: sfera 

serviciilor, turism internaţional şi studii 

de conjunctură; coordonează politicile 

de colaborare cu instituţii similare 

străine. 

*Christian University „Dimitrie Cantemir”  

- Bucharest 

- President (Founding Rector) 

Professor Momcilo LUBURICI Ph. D. 

Address: Bucharest, 176, Splaiul Unirii, 4th 

District 

Phone: 40-21 330.91.97, 330.84.90 

Fax: 40-21 330.87.74 

E-mail: rectorat@ucdc.ro 

 

- Rector :  

Professor  

Corina Adriana DUMITRESCU Ph. D. 

Address: Bucharest, 176, Splaiul Unirii, 4th 

District 

Phone: 40-21 330.88.35 

Fax: 40-21 330.87.74 

E-mail: rectorat@ucdc.ro 
 

Research works in the field of legal concepts 

dynamics, according to the evolution of the 

Romanian society and its EU integration; 

applicative research works in the field of 

comparative law, with a view to the European 

area. 
 

- Prorector: 

Professor  

Cristiana CRISTUREANU Ph. D. 

Address: Bucharest, 176, Splaiul Unirii, 4th 

District 

Phone: 40-21 330.79.00 

Fax: 40-21 330.87.74 

E-mail: rectorat@ucdc.ro 
 

Research works in the field of services, 

international tourism and economic 

relationships. Coordination of cooperation 

strategy with similar institutions abroad. 

mailto:rectorat@ucdc.ro
mailto:rectorat@ucdc.ro
mailto:rectorat@ucdc.ro
mailto:rectorat@ucdc.ro
mailto:rectorat@ucdc.ro
mailto:rectorat@ucdc.ro
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* Institutul de Cercetări Ştiinţifice  

Director :  

Prof. univ. dr. Ion IONESCU 

Telefon : 330.88.36 

Fax : 330.87.74 

E-mail : cercetare@ucdc.ro 

Pagina web: www.ucdc.ro 

 

Cercetări privind: aspecte cantitative şi 

calitative ale pieţei turistice interne şi 

internaţionale, valorificarea potenţialu-

lui turistic în profil teritorial, promo-

varea produselor turistice româneşti, 

studii de fezabilitate, comportamentul 

consumatorilor de servicii turistice 

(interni şi externi), direcţii strategice de 

dezvoltare a exportului de servicii 

turistice, premise şi direcţii de acţiune 

vizând integrarea euroturistică a 

României  

 

Director Adjunct – Centre de Cercetare  

Prof. univ. dr. Viorica IONAŞCU 

Telefon: 330.95.90 

Fax: 330.87.74 

E-mail: mtc@ucdc.ro 

Pagina web: www.ucdc.ro 

 

Cercetări privind: comportamentul 

cumpărătorului de servicii, evoluţia 

cererii pentru bunuri de folosinţă 

îndelungată, imaginea marilor magazine, 

premise şi limite ale integrării euro-

comerciale a României, premise de 

dezvoltare a exportului de servicii 

româneşti pe piaţa europeană. 

 

 

* Research Institute 

Director :  

Professor Ion IONESCU Ph. D. 

Phone: 330.88.36 

Fax : 330.87.74 

E-mail : cercetare@ucdc.ro 

Web page: www.ucdc.ro 

 

Research regarding: quantitative and 

qualitative aspects of domestic and 

international tourist market, emphasis of the 

tourist potential in the territorial profile, 

promotion of the Romanian tourist products, 

feasibility studies, tourist services, customer’s 

behavior (internal and external), strategic 

directions of development of tourist services 

export, directions of actions aiming at the 

Eurotourist integration of Romania.  

 

 

 

Research Centre - Deputy Director  

Professor Viorica IONAŞCU Ph. D. 

 Phone: 330.95.90 

 Fax: 330.87.74 

 E-mail: mtc@ucdc.ro 

 Web page: www.ucdc.ro 

 

Research regarding : service customer’s 

behavior, evolution of request of long term 

goods, image of hypermarkets, limits of the 

Euro-commercial integration of Romania, 

development of the export of the Romanian 

services on the European market. 

 

 

 

mailto:cercetare@ucdc.ro
http://www.ucdc.ro/
mailto:mtc@ucdc.ro
http://www.ucdc.ro/
mailto:cercetare@ucdc.ro
http://www.ucdc.ro/
mailto:mtc@ucdc.ro
http://www.ucdc.ro/
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* Centrul de Excelenţă în Cercetări   

Economice  

Director :  

Prof. univ. dr. Nicolae NEACŞU 

- Adresa: Bucureşti, Splaiul Unirii 

nr.176, sector 4 

 - Telefon: 330.99.56 

 - Fax: 330.87.74 

- E-mail: rectorat@ucdc.ro 

 

-Profilul unităţii:  

Centrul de Cercetări al Universităţii 

coordonează activitatea de cercetare 

ştiinţifică în cele 14 facultăţi din 

Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, 

Constanţa, Sibiu, Timişoara în 

domeniile: drept, ştiinţe administrative, 

management în comerţ şi turism, 

finanţe-bănci-contabilitate, relaţii eco-

nomice internaţionale, istorie, ştiinţe 

politice şi limbi şi literaturi străine. 
 

 

* Facultatea de Relaţii Economice 

Internaţionale – Bucureşti  

- Decan:  

Prof. univ. dr. Virgil ADĂSCĂLIŢEI 

- Adresa: Bucureşti, Splaiul Unirii 

nr.176, sector 4 

 - Telefon: 330.89.31 

 - Fax: 330.87.74 

- E-mail: rei@ucdc.ro 

 - Pagina web: www.ucdc.ro 

 

Conduce colective de cercetări de 

marketing, conjunctură şi tehnici de 

vânzare; elaborează strategii vizând 

evoluţia reţelei comerciale en-gros şi 

en-detail. 

 

*Centre of Excellence in Economic Research 

Director: 

Professor Nicolae NEACŞU Ph. D. 

- Address: Bucharest, 176, Splaiul Unirii, 4th 

District 

 - Phone: 330.99.56 

 - Fax: 330.87.74 

- E-mail: rectorat@ucdc.ro 

 

 

- Institution profile: 

The Research Center of the “Dimitrie 

Cantemir” Christian University co-ordinates 

the activity of the scientific research in all the 

14 faculties from Bucharest, Braşov, Cluj-

Napoca, Constanţa, Sibiu, Timişoara in the 

following field: law, administrative science, in 

commercial and tourist management, finances-

banks-accounting, international economic 

relations, history, political sciences and foreign 

languages.  
 

 

* The Faculty of International Economic 

Relations - Bucharest 

- Dean:  

Professor dr. Virgil ADĂSCĂLIŢEI, Ph. D 

- Address: Bucharest, 176, Splaiul Unirii, 4th 

District 

 - Phone: 330.89.31 

 -  Fax: 330.87.74 

- E-mail: rei@ucdc.ro 

 - Web page: www.ucdc.ro 

 

Coordinates research works and teams in the 

field of marketing, economic relationships and 

trading techniques, coordinates strategies with 

regard to the evolution of the commercial 

whole sale and retail sale network. 

 

mailto:rectorat@ucdc.ro
mailto:rei@ucdc.ro
http://www.ucdc.ro/
mailto:rectorat@ucdc.ro
mailto:rei@ucdc.ro
http://www.ucdc.ro/
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▪ Colectiv de relaţii economice 

internaţionale  

Şef colectiv:  

Prof. univ. dr. Liviu OLARU 

- Telefon: 330.89.31 

 - Fax: 330.87.74 

- E-mail: rei@ucdc.ro 

 - Pagina web: www.ucdc.ro 

 

Cercetări privind: conjunctura euro-

peană actuală a pieţei bunurilor şi 

serviciilor, cucerirea de noi pieţe pentru 

oferta românească de bunuri şi servicii, 

evoluţia raportului import-export, pe 

grupe de produse şi servicii, zonele 

libere – realităţi şi perspectivă, evoluţia 

regimului vamal românesc în 

perspectiva integrării europene etc. 

 

▪ Colectiv de studii europene şi 

integrare europeană 

Şef colectiv:  

Prof. univ. dr. Mircea COŞEA 

 - Telefon: 330.88.36 

 - Fax: 330.87.74 

- E-mail: rei@ucdc.ro 

- Pagina web: www.ucdc.ro 

 

Cercetări privind: particularităţile 

procesului de aderare a României la 

Uniunea Europeană, configuraţia 

viitoare a relaţiilor economice între 

statele membre ale comunităţii 

europene, etapele introducerii monedei 

unice în Europa etc. 

 

 

 

▪ The staff of International Economic 

Relations  

Staff coordinator:  

Professor dr. Liviu OLARU Ph. D 

 - Phone: 330.89.31 

 -  Fax: 330.87.74 

- E-mail: rei@ucdc.ro 

 - Web page: www.ucdc.ro 

 

Research regarding: current European 

interconnection of goods and services market, 

conquering new markets for the Romanian 

goods and services supply, the evolution of 

import-export ratio on groups of products and 

services, free areas, present and future, the 

evolution of the Romanian customs policy with 

a view to the European integration etc.  

 

 

▪ European studies and European 

integration Staff 

Staff coordinator:  

Professor Mircea COŞEA Ph. D. 

 - Phone: 330.88.36 

 -  Fax: 330.87.74 

- E-mail: rei@ucdc.ro 

 - Web page: www.ucdc.ro 

 

Research regarding: Particularities of the 

adheration process of Romania to the European 

Union, future configuration of the economic 

relationship among European Community 

member states stages of introduciog the Euro 

as a  unique currency in Europe etc.  

 

 

 

mailto:rei@ucdc.ro
http://www.ucdc.ro/
mailto:rei@ucdc.ro
http://www.ucdc.ro/
mailto:rei@ucdc.ro
http://www.ucdc.ro/
mailto:rei@ucdc.ro
http://www.ucdc.ro/
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* Facultatea de Ştiinţe Juridice şi 

Administrative – Bucureşti 

- Decan :  

Prof. univ. dr. Petrică TRUŞCĂ 

- Adresa: Bucureşti, Splaiul Unirii 

nr.176, sector 4 

 - Telefon: 330.79.12; 330.83.44 

 - Fax: 330.87.74 

- E-mail: fsja@ucdc.ro 

 - Pagina web: www.ucdc.ro 

 

▪ Catedra de Drept Public  

Şef colectiv de cercetare:  

Conf. Univ. dr. Ion BĂCAN  

- Telefon: 330.79.12; 330.83.44 

 - Fax: 330.87.74 

- E-mail: fsja@ucdc.ro 

 - Pagina web: www.ucdc.ro 

 

Prof. univ. dr. Dumitru MAZILU 

- Telefon: 330.79.12; 330.83.44 

 - Fax: 330.87.74 

- E-mail: fsja@ucdc.ro 

 - Pagina web: www.ucdc.ro 

 

Cercetări privind: studii de cercetări în 

domeniile Dreptului penal şi Procesual 

penal, a Dreptului constituţional, Drept 

administrativ, Drept financiar şi fiscal, 

Drept internaţional public, Criminolo-

gie, medicină legală, Criminalistică, 

Dreptul comerţului internaţional ş.a. 

    De asemenea, se fac cercetări şi 

aplicaţii practice în Cibernetică, Bazele 

contabilităţii, Psihologie juridică, 

Management şi contabilitate.  

 

 

* The Faculty of Legal and Administrative 

Science - Bucharest 

- Dean:  

Professor dr. Petrică TRUŞCĂ, Ph. D 

- Address: Bucharest, 176, Splaiul Unirii, 4th 

District 

 - Phone: 330.79.12; 330.83.44 

 -  Fax: 330.87.74 

- E-mail: fsja@ucdc.ro 

 - Web page: www.ucdc.ro 

 

▪ Public Law Departament  

Research Staff Coordinator:  

.  Ion BĂCAN Ph. D, Senior lecturer 

 - Phone: 330.79.12; 330.83.44 

 -  Fax: 330.87.74 

- E-mail: fsja@ucdc.ro 

 - Web page: www.ucdc.ro 

 

Professor. Dumitru MAZILU, Ph. D 

- Telefon: 330.79.12; 330.83.44 

 - Fax: 330.87.74 

- E-mail: fsja@ucdc.ro 

 - Pagina web: www.ucdc.ro 

 

Research regarding : studies and research 

works in the fields of: Criminal Law, Criminal 

Proccual Law, Constitutional Law, Financial 

and Fiscal Law, International Public Law, 

Criminal Law, Forensic Medicine, Penology, 

International Trade Law etc. Also, researche 

and practical application in Cybernetics, 

Accountancy Legal Psychology, management 

and Accounting.  

 

 

 

mailto:fsja@ucdc.ro
http://www.ucdc.ro/
mailto:fsja@ucdc.ro
http://www.ucdc.ro/
mailto:fsja@ucdc.ro
http://www.ucdc.ro/
mailto:fsja@ucdc.ro
http://www.ucdc.ro/
mailto:fsja@ucdc.ro
http://www.ucdc.ro/
mailto:fsja@ucdc.ro
http://www.ucdc.ro/
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▪ Colectiv istorie antică şi medievală 

Şef colectiv :  

Prof. univ. dr. Ştefan OLTEANU 

- Telefon: 330.92.30 

 - Fax: 330.87.74 

- E-mail: istorie@ucdc.ro 

 - Pagina web: www.ucdc.ro 
 

Cercetări privind: civilizaţii străvechi la 

Dunărea de Jos, continuitate şi disconti-

nuitate etno-culturală în spaţiul carpato-

danubial etc. 

 

▪ Colectiv de Finanţe-Contabilitate 

Şef colectiv:  

Conf. univ.dr. Andrada GEORGESCU 

- Telefon: 330.84.60 

 - Fax: 330.87.74 

- E-mail: fbc@ucdc.ro 

 - Pagina web: www.ucdc.ro 
 

Cercetări privind: asigurări şi reasigurări 

(prezent şi perspective), sisteme 

informatice financiar-contabile, preţuri 

şi concurenţă, politici monetare şi de 

credite. 

 

▪ Colectiv de servicii bancare  

Şef colectiv:  

Conf. univ. dr. Florin UNTARU 

- Telefon: 330.84.60 

 - Fax: 330.87.74 

- E-mail: fbc@ucdc.ro 

 - Pagina web: www.ucdc.ro 
 

Cercetări privind: consolidarea siste-

mului bancar, diversificarea ofertei de 

servicii bancare, sistemul bancar 

românesc în perspectiva integrării 

europene.  

▪ Ancient and Medieval History 

Staff Coordinator:  

Professor Ştefan OLTEANU, Ph. D. 

 - Phone: 330.92.30 

 -  Fax: 330.87.74 

- E-mail: istorie@ucdc.ro 

 - Web page: www.ucdc.ro 
 

Researche regarding : ancient civilization on 

the Low Danube area, continuity and ethno-

cultural discontinuity in the Carpathian – 

Danubian area. 

 

▪ Finance – Accountancy 

Staff coordinator:  

Andrada GEORGESCU Ph. D, senior 

lecturer 

 - Phone: 330.84.60 

 -  Fax: 330.87.74 

- E-mail: fbc@ucdc.ro 

 - Web page: www.ucdc.ro 
 

Researche regarding: Insurance and re-

insurance (current and perspective), Financial-

accountancy, data processing, prices and 

competition, currency and credit policies. 

 

▪ Banking Services 

Staff coordinator:  

Florin UNTARU Ph. D., senior lecturer 

 - Phone: 330.84.60 

 -  Fax: 330.87.74 

- E-mail: fbc@ucdc.ro 

 - Web page: www.ucdc.ro 
 

Researche regarding : consolidation of the 

banking system, diversifying of the banking 

services offer, Romanian banking system with 

a view to the European Integration. 

mailto:istorie@ucdc.ro
http://www.ucdc.ro/
mailto:fbc@ucdc.ro
http://www.ucdc.ro/
mailto:fbc@ucdc.ro
http://www.ucdc.ro/
mailto:istorie@ucdc.ro
http://www.ucdc.ro/
mailto:fbc@ucdc.ro
http://www.ucdc.ro/
mailto:fbc@ucdc.ro
http://www.ucdc.ro/
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* Facultatea de Ştiinţe Politice – 

Bucureşti 

- Decan:  

Conf. univ. dr. Cecilia TOHĂNEANU  

- Adresa: Bucureşti, Splaiul Unirii 

nr.176, sector 4 

 - Telefon: 330.87.50 

 - Fax: 330.87.74 

- E-mail: politice@ucdc.ro 

 - Pagina web: www.ucdc.ro 
 

Cercetări privind: instituţiile politice din 

România în anii tranziţiei la economia 

de piaţă, sistemul electoral, reglementări 

constituţionale în perspectiva integrării 

României în structurile europene şi 

euro-atlantice. 

 

* Facultatea de Limbi şi Literaturi 

Străine – Bucureşti 

Decan:  

Conf. univ. dr. Gabriela LUPCHIAN  

- Adresa: Bucureşti, Splaiul Unirii 

nr.176, sector 4 

 - Telefon: 330.87.20 

 - Fax: 330.87.74 

- E-mail: litere@ucdc.ro 

 - Pagina web: www.ucdc.ro 
 

Cercetări privind limba şi literatura 

română, literatura comparată, limbile şi 

literaturile moderne şi orientale. 

 

* Facultatea de Management Turistic 

şi Comercial – Timişoara 

Decan:  

Conf. univ. dr. Vasile TURCU 

- Adresa: Timişoara, str. Aurelianus nr.2 

- Telefon: 0256/22.13.55 

- E-mail: decan@ucdctm.ro 

 - Pagina web: www.ucdc.ro 

* The Faculty of Political Sciences – 

Bucharest  

- Dean:  

Cecilia TOHĂNEANU Ph. D., senior lecturer: 

- Address: Bucharest, 176, Splaiul Unirii, 4th 

District 

 - Phone: 330.87.50 

 -  Fax: 330.87.74 

- E-mail: politice@ucdc.ro 

 - Web page: www.ucdc.ro 
 

Researche regarding: the Political institutions 

in România during the transition to the market 

economy; the election system; constitutional 

regulation with a view to the Romanian 

integration in the European and Euro-Atlantic 

structures. 

 

* The Faculty of Modern Languages and 

Literature – Bucharest  

Dean:  

Gabriela LUPCHIAN Ph. D., senior lecturer 

- Address: Bucharest, 176, Splaiul Unirii, 4th 

District 

 - Phone: 330.87.20 

 -  Fax: 330.87.74 

- E-mail: litere@ucdc.ro 

 - Web page: www.ucdc.ro 
 

Researche regarding: the Romanian Language 

and Literature, compared literature, modern 

and oriental languages and literature. 

 

* The Faculty of Tourism and Commercial 

Management - Timişoara 

Dean: 

Vasile TURCU Ph. D., senior lecturer 

- Address: Timişoara, str. Aurelianus nr.2 

- Phone: 0256/22.13.55 

- E-mail: decan@ucdctm.ro 

 - Web page: www.ucdc.ro 

mailto:politice@ucdc.ro
http://www.ucdc.ro/
mailto:litere@ucdc.ro
http://www.ucdc.ro/
mailto:decan@ucdctm.ro
http://www.ucdc.ro/
mailto:politice@ucdc.ro
http://www.ucdc.ro/
mailto:litere@ucdc.ro
http://www.ucdc.ro/
mailto:decan@ucdctm.ro
http://www.ucdc.ro/
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Cercetări privind piaţa turistică internă 

şi internaţională, studii de marketing şi 

conjunctură, piaţa bunurilor de folosinţă 

îndelungată, relaţiile furnizori – reţeaua 

comercială cu ridicata şi cu amănuntul, 

probleme ale comerţului şi turismului în 

perspectiva integrării europene. 

 

* Facultatea de Ştiinţe Econoice – 

Cluj-Napoca  

Decan:  

Prof. univ. dr. Aurel NEGUCIOIU 

- Adresa: Cluj-Napoca, str. Alexandru 

Vaida Voievod nr.47 

- Telefon: 0264/41.47.51; 064/41.46.68 

- fax : 0264/41.47.70 

- E-mail: info@Cantemir.Cluj.astral.ro 

 - Pagina web: www.ucdc.ro 

 

Cercetări privind piaţa bunurilor de 

consum şi serviciilor, valorificarea 

patrimoniului turistic în profil teritorial, 

studii de marketing pentru promovarea 

produselor şi serviciilor, evoluţia 

comerţului şi turismului românesc în 

condiţiile aderării României la U.E., 

management financiar-contabil etc. 

 

* Facultatea de Drept – Cluj-Napoca 

Prof. univ. dr. Gheorghe BOBOŞ 

- Adresa: Cluj-Napoca, str. Burebista 

nr.2 

- Telefon: 0264/43.22.11;  

- Fax: 0264/43.22.65 

- E-mail: drept@dimitriecantemir.ro 

 - Pagina web: www.ucdc.ro 

 

 

Research regarding: domestic and international 

tourist market, studies of marketing and 

international relations, of long term goods 

market provider links, commercial retail and 

wholesale network, commerce and tourism 

issues with a view to the European Integration.  

 

 

* The Faculty of Economic Sciences –  

Cluj-Napoca  

Dean:  

Professor Aurel NEGUCIOIU, Ph. D 

-Address: Cluj-Napoca, 47, Alexandru Vaida 

Voievod Str. 

 - Phone: 0264/41.47.51; 064/41.46.68 

- fax : 0264/41.47.70 

- E-mail: info@Cantemir.Cluj.astral.ro 

 - Web page: www.ucdc.ro 

 

Researche regarding: goods and services 

market, development of the tourist patrimony 

in the territorial profile, marketing studies in 

order to promote products and services, 

evolution of Romanian commerce and tourism 

with a view to Romania acces to the European 

Union, financial and accounting management  

 

 

* The Faculty of. Law – Cluj-Napoca  

Professor Gheorghe BOBOŞ Ph. D 

- Address: Cluj-Napoca, str. Burebista nr.2 

- Phone: 0264/43.22.11;  

- Fax: 0264/43.22.65 

- E-mail: drept@dimitriecantemir.ro 

- Web page: www.ucdc.ro 
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* Facultatea de Relaţii Economice 

Internaţionale – Braşov 

Decan:  

Prof. univ. dr. Gheorghe SECARĂ 

- Adresa: Braşov, str. Poienilor nr.5 

- Telefon: 0268/31.77.55 

-E-mail:universitiatea-cantemir@xnet.ro 

- Pagină web: www.ucdc.ro 

 

Cercetări privind: perfecţionarea şi 

amplificarea relaţiilor economice ale 

României în perspectiva integrării în 

Uniunea Europeană, programe de 

marketing pentru promovarea exporturi-

lor româneşti pe pieţele externe etc. 

 

* The Faculty of International Economic 

Relations  

Dean:  

Professor Gheorghe SECARĂ, Ph. D. 

Address: Braşov, 5, Poienilor Str. 

- Phone: 0268/31.77.55;  

- E-mail: universitiatea-cantemir@xnet.ro 

- Web page: www.ucdc.ro 

 

Research regarding: maximization and 

development of economic relations of Romania 

with a view to the integration in the European 

Union, marketing programms to promote 

Romanian exports on the external markets etc. 
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