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UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR 

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE MULTIDISCIPLINARE 
 
 
 
 
 

N  O  T  Ă 
 
 

 În perioada 19 – 21 februarie 2019 s-a desfăşurat la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“, Conferinţa 

Naţională cu tema „PPOOLLIITTIICCAA  FFIISSCCAALLĂĂ  AA  RROOMMÂÂNNIIEEII  ŞŞII  IIMMPPAACCTTUULL  AACCEESSTTEEIIAA  AASSUUPPRRAA  DDEEZZVVOOLLTTĂĂRRIIII  

SSOOCCIIEETTĂĂŢŢIIII  RROOMMÂÂNNEEŞŞTTII“, Ediţia a VI-a, organizată de către U.C.D.C. prin Institutul de Cercetări Ştiinţifice 

Multidisciplinare, având ca preşedinţi pe domnul prof. univ. dr. Momcilo Luburici – Preşedinte al Universităţii 

Creştine ”Dimitrie Cantemir” – Fondator şi doamna prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu – Preşedinte 

al Senatului Universităţii Creştine ”Dimitrie Cantemir” – Fondator. 

 La această ediţie s-au înscris un număr de 79 comunicări şi s-au prezentat în plen şi pe secţiuni 29 comunicări, 

după cum urmează: 

 

Desfăşurat în: 
Comunicări 

înscrise susţinute 

PLEN 16 12 

Secţiunea I  17 5 

Secţiunea a II-a  18 3 

Secţiunea a III-a  14 4 

Secţiunea a IV-a 14 5 

TOTAL 79 29 

 
  
 La această conferinţă au participat şi au susţinut prezentări următorii invitaţi: 
 

 Prof. univ. dr. Dan Drosu Şaguna – Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir” Bucureşti; 

 Lect. univ. dr. Florin Dobre – Preşedinte I.F.A. România; 

 

Cu această ocazie au avut loc şi următoarele acţiuni: 
 

 Prezentare de carte:  

’’Raportarea financiară în secolul XXI - Standarde internaţionale de raportare financiară (IFRS). 

Standarde internaţionale de contabilitate (IAS)”, Autor: Prof. univ. dr. Gheorghe LEPĂDATU, ISBN 

978-606-26-1006-7, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2018; 

 

 Prezentarea revistei „Economistul” a Asociaţiei pentru Studii şi Prognoze Economico-Sociale. 
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A.  Participare 
 
 Menţionăm că la această conferinţă s-au înscris autori cu comunicări din facultăţile cu profil economic şi de 

drept şi administraţie publică din U.C.D.C., Academia de Studii Economice Bucureşti, Academia de Studii Economice 

din Republica Moldova, Universitatea ’’Stefan cel Mare’’ Suceava, Universitatea ’’Spiru Haret’’ Bucureşti, 

Universitatea ’’Alexandru Ioan Cuza’’ Iaşi, Universitatea de Medicină şi Farmacie ’’Carol Davila’’ Bucureşti, Grupul de 

Presa „Economistul”, Facultatea de Drept Bucureşti, Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, Şcoala 195 

Bucureşti. 

  
 
B. Publicarea articolelor 
 

Articolele rezultate în urma comunicărilor prezentate în cadrul conferinţei vor fi publicate în primele două numere 

de pe anul 2019 – volumul XI al revistei „Knowledge Horizons – Economics”, revistă pentru care urmează a se relua 

procesul de indexare în mai multe BDI. 

Pentru autorii din afara U.C.D.C., publicarea articolelor în limba engleză se va face după achitarea taxei de 

150 lei/articol. 

 
C. Concluzii şi observaţii:  
 
- Comunicările prezentate au fost la un nivel academic ridicat, cu aspecte economice şi juridice de actualitate,  în 

contextul aplicării noului Cod Fiscal din România. 

 
- La sesiunea organizată în perioada 19 – 21 februarie 2019, prezenţa cadrelor didactice nu s-a făcut simţită în 

mod corespunzător. 

 
- Cu toate acestea, în plen şi pe secţiuni s-au prezentat 29 de comunicări. 

 
D. Analiza SWOT a Conferinţei Naţionale „POLITICA FISCALĂ A ROMÂNIEI ŞI IMPACTUL ACESTEIA ASUPRA 
 DEZVOLTĂRII SOCIETĂŢII ROMÂNEŞTI “,  ediţia a VI-a, 19 - 21 februarie 2019 
 
1) Puncte forte: 

- Tematică variată – acoperă multe domenii; 

- Publicarea în revista „Knowledge Horizons – Economics”, volumul XI pe anul 2019. 

2) Puncte slabe: 

- Lipsa interesului din partea unor cadre didactice. 
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3) Oportunităţi: 

- Existenţa altor universităţi / institute / instituţii din ţară sau străinătate care doresc să colaboreze pentru 

organizarea de conferinţe internaţionale. 

 
4) Propuneri: 

- Introducerea prezentărilor virtuale pentru cercetători din ţară / străinătate; 

- Solicitarea participării fizice a cadrelor didactice U.C.D.C. înscrise în program pentru participare activă (comentarii, 

sugestii, întrebări); 

 

- Sprijinirea participării cadrelor didactice U.C.D.C. la manifestări ştiinţifice în ţară / străinătate pentru 

experienţă şi contacte, în vederea colaborării inclusiv la proiecte de cercetare; 

 

- Acces la baze de date şi achiziţia de noi titluri la Bibliotecă; 

 

- Reactivarea şi finalizarea protocoalelor / parteneriatelor cu universităţi, institute de cercetare, asociaţii 

profesionale etc. pentru coparticiparea acestora la sesiunile naţionale / internaţionale organizate de una din 

părţile semnatare. 

 
   Prof. univ. dr. Gheorghe Lepădatu – Director I.C.S.M. 

 
                                                               Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu – Director Adj. I.C.S.M.       

  
 
 
 
 
 
Bucureşti, 25 februarie 2019 


