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1. LEGISLAŢIE ŞI CONSTITUIREA INSTITUTULUI
Institutul de Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare (I.C.S.M.) (www.ucdc.ro) s-a constituit prin
Hotărârea Senatului Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir“ din Bucureşti nr.41 din data 26 noiembrie
2009 şi funcţionează, în conformitate cu:
 Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea Nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
 Metodologia de înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare aprobată prin
Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 7209/2002;
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 din 12/07/2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei;
 Prevederile Cartei Universitare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al institutului
(http://ucdc.ro/dep-cercetare/4Regulament-ICSM.pdf), corespunzător Strategiei de cercetare a
Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir" din Bucureşti.
Institutul de Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare funcţionează ca structură universitară de studii şi
cercetare distinctă, fără personalitate juridică, în cadrul Universităţii. Institutul îşi desfășoară întreaga
activitate organizatorică şi ştiinţifică sub controlul nemijlocit al Rectorului şi Preşedintelui Universităţii.
Institutul de Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare, este organizat şi funcţionează pe principiul nonprofit, fără personalitate juridică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare care reglementează
activitatea de cercetare, precum şi cu dispoziţiile cuprinse în Carta Universitară, şi în celelalte
regulamente ale Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir“ din Bucureşti.
Sediul Institutului de Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare este în România, Municipiul Bucureşti,
Splaiul Unirii nr. 176, Sector 4.
Scopul şi obiectul de activitate al I.C.S.M.
Institutul de Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare are drept scop cercetarea ştiinţifică fundamentală
şi avansată în domeniul ştiinţelor socio-economice, precum şi participarea la programe naţionale şi
internaţionale de cercetare în domeniul său de activitate şi atragerea a cât mai multor personalităţi
recunoscute pentru activitatea lor ştiinţifică consacrată promovării institutului şi Universităţii
(http://ucdc.ro/dep-cercetare/4Regulament-ICSM.pdf).
Institutul de Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare cooperează cu Centrele şi Institutele de cercetare
din cadrul Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir“ şi integrează în activitatea sa cadre didactice,
cercetători şi personalităţi din ţară şi din străinătate, specialişti din instituţii publice şi private din România
sau din străinătate, masteranzi şi doctoranzi, în programe de cercetare ştiinţifică.
Institutul de Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare mai are drept şi scop antrenarea în activităţile sale
a cât mai multe persoane din domenii cât mai variate, pentru cunoaşterea şi cercetarea ştiinţifică a
activităţilor din domeniul socio-economic. Pentru atingerea obiectului său Institutul desfăşoară
următoarele activităţi:
a) activităţi de cercetare fundamentală avansată în domeniul economiei;
b) activităţi cuprinse în cadrul programului naţional de cercetare - elaborat de foruri naţionale,
respectiv al Programului naţional de cercetare ştiinţifică, corelat cu cel al UE (granturi);
c) activităţi de cercetare ştiinţifică specifice fiecărei unităţi integrate în Institut, pe baza unor
planuri (programe) specifice elaborate de unităţile sale componente sau la solicitarea unor
instituţii sau agenţi economici şi aprobate de consiliul ştiinţific al institutului;
d) implicarea în tematici specifice sectoriale cu aplicabilitate la specificul prioritar al cercetării
ştiinţifice (turism, comerţ, servicii, dezvoltare teritorială, finanţe, bănci, asigurări, contabilitate,
relaţii economice internaţionale, protecţia mediului etc.);
e) colaborează cu centrele de cercetări de la facultăţile cu profil economic din U.C.D.C.;
f) formarea şi specializarea profesională;
g) consultanţă şi asistenţă de specialitate în domeniul institutului;
h) participare la realizarea unor transferuri tehnologice;
i) organizarea de seminarii, mese rotunde cu profesorii de specialitate pe teme ce ţin de
obiectivele specifice de cercetare;
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organizarea de conferinţe, simpozioane naţionale şi internaţionale pe teme aflate în
preocupările institutului;
k) derularea unor programe de cooperare cu instituţii de învăţământ şi instituţii de cercetare sau
personalităţi ştiinţifice, culturale din ţară şi din străinătate;
l) colaborarea cu instituţii publice sau persoane juridice pe proiecte de interes comun;
m) editarea de publicaţii proprii pentru valorificarea rezultatelor cercetării şi a dezbaterilor ştiinţifice
organizate de institut;
n) orice altă activitate necesară realizării obiectului său de activitate.
j)

2. OBIECTIVE STRATEGICE ALE CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ÎN CADRUL U.C.D.C.
Strategia cercetării ştiinţifice oferă un cadru general prin care Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
îşi va îndeplini misiunea, în vederea dezvoltării sale ca o entitate cu vizibilitate naţională şi internaţională pe
planul cercetării competitive, transferului de cunoaştere şi oferirii suportului pentru construirea unui sistem
funcţional care să asigure atragerea, formarea şi păstrarea resurselor umane de înaltă calitate, competenţă şi
responsabilitate.
Institutul de Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare poate încheia cu aprobarea Senatului Universităţii
Creştine „Dimitrie Cantemir“ din Bucureşti, protocoale de colaborare ştiinţifică în domeniul său de
activitate, cu alte institute de cercetare şi facultăţi ori departamente ale acestora din instituţii de
învăţământ superior din ţară şi străinătate, precum şi parteneriate publicistice cu edituri de prestigiu şi
reviste indexate în baze internaţionale de date, în vederea valorificării rezultatelor activităţii sale de
cercetare.
Fundamentele de la care s-a pornit în elaborarea strategiei se referă la resursele umane,
infrastructura de cercetare, colaborarea în regim de parteneriat, managementul proiectelor de cercetare,
dezvoltarea universităţii ca un pol de excelenţă în relaţia cu mediul academic, de afaceri, social şi
necesitatea modernizării managementului şi cercetării:
 Crearea unui mediu de cercetare performant și atractiv pentru specialiști, dar și pentru tinerii
cercetători, prin stimularea adecvată a acestora; sprijinirea unor domenii strategice în care
U.C.D.C. poate deveni lider național;
 Promovarea excelenței în ceea ce privește rezultatele cercetării științifice și ale inovării în
domeniile de specialitate ale U.C.D.C.;
 Stimularea competitivității în atragerea de fonduri naționale și internaționale;
 Implicarea studenților și masteranzilor în activitatea de cercetare în scopul dezvoltării și perfecționării
deprinderilor acestora pentru cercetarea aprofundată pe domenii de specializare, necesare pregătirii
lor temeinice în programele de licență și masterat;
 Transformarea U.C.D.C. într-un factor activ în mediul economico-social și într-un factor de
cultură la nivel local, regional, național și internațional prin realizarea de parteneriate
instituționale în scopul dezvoltării unor proiecte de anvergură cu caracter științific, educațional,
social și cultural;
 Creşterea impactului social al activității de cercetare științifică prin identificarea problemelor la
nivelul societății și dezvoltarea de soluții eficiente și fezabile care să genereze politici publice și
sociale adecvate la nivel local, regional și național în domeniul educației, administrației, justiției,
turismului etc..
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3. MISIUNEA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ÎN CADRUL I.C.S.M.
Misiunea cercetării ştiinţifice în Universitate este de a genera cunoaştere, de a disemina şi
valorifica cunoştinţele acumulate prin cercetarea ştiinţifică. În îndeplinirea misiunii sale, Universitatea
Creştină „Dimitrie Cantemir” are ca obiectiv major consolidarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice
competiţionale interne şi internaţionale şi creşterea vizibilităţii publicaţiilor în reviste/volume de prestigiu
cotate în spiritul abordării complexe a procesului de cunoaştere prin prisma celor trei poli: cercetare,
dezvoltare, inovare (http://ucdc.ro/dep-cercetare/4Regulament-ICSM.pdf).
Continuarea procesului de instituţionalizare a cercetării în cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie
Cantemir” 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 ce vizează următoarele aspecte:
 contribuţia cercetării ştiinţifice la sporirea vizibilităţii universităţii 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 infrastructurii necesare cercetării;
 încadrarea cu un număr minim de cadre permanente în structura Institutului de Cercetare.

4. OFERTA DE CERCETARE A I.C.S.M. PE DOMENII DE ACTIVITATE
Cercetarea ştiinţifică este pârghia cea mai importantă pentru dezvoltarea comunităţii academice.
Avem libertatea să decidem ce, cât şi cum să cercetăm, pentru a valoriza potenţialul creativ al
Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, oferind idei, concepte, teorii, politici şi strategii celor care vor să
investească în cercetare.
O cultură a cercetării în campusul universitar nu poate decât să ducă la o înaltă calitate a actului
educaţional. În societatea tehnologizată de astăzi este esenţial ca să fie recunoască importanţa cercetării
şi a rezultatelor ei. Implicarea directă în cercetare în timpul studiilor universitare poate contribui
semnificativ la modul în care se percepe actul ştiinţific şi impactul acestuia asupra societăţii în general.


ADMINISTRAREA AFACERILOR



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

 FINANŢE
 Politica fiscală a României şi influenţa acesteia asupra dezvoltării societăţii;
 Complexitate vieţii şi stresul social - Mecanisme şi instrumente de ţinere sub control a riscurilor;
 Managementul documentelor electronice şi în format tipărit pentru îmbunătăţirea fluxului
informaţional la nivelul unei facultăţi;
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Studiu privind perfecţionarea utilizării sistemelor ERP (Enterprise Ressource Planning) în mediul
de afaceri din România;
Model de evaluare a performanţei generale a afacerilor;
Studii privind satisfacţia clienţilor/ cumpărătorilor;
Noi coordonate ale incertitudinii şi riscului şi impactul acestora asupra stării financiare a
firmei/organizaţiei;
Analiza valorificării informaţiilor financiare rezultate în urma tratamentelor contabile;
Managementul riscului in activitatea economică;
Tehnici şi metode de Business Intelligence. Algoritmi de optimizare şi decizie pe baza
indicatorilor financiari ai firmei;
Obiectiv fundamental: Informatizarea întregului proces de învăţământ;
Grant: CaliPerTIC – calitate şi performanţă prin TIC (Tehnologia Informaţiei în Comunicare) în
universitatea viitorului;

 CONTABILITATE
 Raportarea financiară în secolul XXI (• IAS – Standarde Internaţionale de Contabilitate; • IFRS –
Standarde Internaţionale de Raportare Financiară);
 Model de prezentare a informaţiilor dezagregate pentru utilizatorii informaţiilor din situaţiile
financiare anuale;
 Posibilităţi de îmbunătăţire a standardului internaţional de raportare financiară „Raportarea pe
segmente şi domenii de activitate”;
 Sistem integrat de contabilitate previzională;
 Tratat de contabilitatea afacerilor;
 Contabilitatea românească versus contabilitatea italiană;
 Repere naţionale şi internaţionale privind activitatea de audit financiar.
 RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE
 Comunicare interculturală în afaceri;
 Valorificarea resurselor economice ale României prin creşterea avantajelor competitive ale acestora
pe piaţa UE. Studii de identificare a principalelor resurse economice reprezentative la nivelul regiunilor
de dezvoltare ale României.











MARKETING
Antreprenoriat şi dezvoltare;
Cercetări de marketing privind comportamentul de cumpărare şi de consum a populaţiei privind
bunurile şi serviciile;
Comunicarea promoţională - componentă a strategiei de marketing;
Dezvoltarea unor poli de creștere ai economiei locale prin promovarea avantajului competitiv al
regiunii București-Ilfov;
Studiu comparativ în raport cu regiunile de dezvoltare ale României şi unele regiuni de dezvoltare
ale Uniunii Europene;
Flexicuritatea forței de muncă. Analiza capitalului uman prin raportarea la abilități și competențe
necesare creșterii gradului de inserție pe piața muncii;
Factori de creștere economică incluzivă, sustenabilă și coezivă prin utilizarea intensivă a mixului
resurse umane-resurse naturale. Modalități de valorificare sustenabilă a binomului resurse
umane-resurse naturale;
Analiza stagiului implementării și dezvoltării economiei sociale în României. Germenii unei oferte
de întreprinderi sociale pentru tineri antreprenori;
Promovarea economiei sociale în rândul absolvenților în vederea valorificării potențialului inovator
și creșterii gradului de ocupare.
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5. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE REALIZATE ÎN CADRUL I.C.S.M.
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Obiectiv strategic

Activităţi

Conferinte, simpozioane, mese rotunde,
editare manuale, cursuri universitare,
tratate, reviste de specialitate
Promovarea excelenței în ceea ce privește Conferinte, simpozioane, mese rotunde,
rezultatele cercetării științifice și ale inovării în editare manuale, cursuri universitare,
tratate, reviste de specialitate
domeniile de specialitate ale U.C.D.C.
Conferinte, simpozioane, mese rotunde,
Stimularea competitivității în atragerea de
editare manuale, cursuri universitare,
fonduri naționale și internaționale
tratate, reviste de specialitate
Transformarea U.C.D.C. într-un factor activ în
mediul economico-social și într-un factor de
cultură la nivel local, regional, național și Conferinte, simpozioane, mese rotunde,
internațional prin realizarea de parteneriate editare manuale, cursuri universitare,
instituționale în scopul dezvoltării unor proiecte
tratate, reviste de specialitate
de anvergură cu caracter științific, educațional,
social și cultural
Creşterea impactului social al activității de
cercetare
științifică
prin
identificarea
problemelor la nivelul societății și dezvoltarea Conferinte, simpozioane, mese rotunde,
de soluții eficiente și fezabile care să genereze editare manuale, cursuri universitare,
tratate, reviste de specialitate
politici publice și sociale adecvate la nivel local,
regional și național în domeniul educației,
administrației, justiției, turismului etc
Implicarea studenților și masteranzilor în
activitatea de cercetare în scopul dezvoltării și
Conferinte, simpozioane, mese rotunde,
perfecționării deprinderilor acestora pentru
editare manuale, cursuri universitare,
cercetarea
aprofundată
pe
domenii
de
tratate, reviste de specialitate
specializare, necesare pregătirii lor temeinice în
programele de licență și masterat
Crearea unui mediu de cercetare performant și
atractiv pentru studenti, masteranzi şi specialiști
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Responsabil(i)

Termen de
finalizare

Institut

Conducerea I.C.S.M.

Septembrie
2017

I.C.S.M.

Conducerea I.C.S.M.

Septembrie
2017

I.C.S.M.

Conducerea I.C.S.M.

Septembrie
2017

I.C.S.M.

Conducerea I.C.S.M.

Septembrie
2017

I.C.S.M.

Conducerea I.C.S.M.

Septembrie
2017

I.C.S.M.

Conducerea I.C.S.M.

Septembrie
2017

I.C.S.M.

6. TEMELE DE CERCETARE PROGRAMATE A FI REALIZATE
ÎN CADRUL I.C.S.M., ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017
Temele de cercetare ale I.C.S.M. pentru anul universitar 2016-2017
Nr.
crt.

Domeniu/Teme de
cercetare ştiinţifică

I

ADMINISTRAREA
AFACERILOR

Perioada de
realizare

Proiect
intern/
extern
UCDC

Responsabil(i)
domeniu/temă
de cercetare

Mod de valorificare
Echipa de
cercetare

1

(Conferinta, volum de lucrari, carti,
cursuri, articole etc)

Prof. univ. dr.
Viorica Ionaşcu
Conferinţe, articole de specialitate in
reviste indexate BDI, editare şi publicare
tratate, cărţi, cursuri universitare,
manuale

1

TRATAT DE ECONOMIA ŞI
GESTIUNEA ÎNTREPRINDERII

2013 - 2018

Temă
internă de
cercetare

Conf. univ. dr.
Emilia Pascu
Conf. univ. dr.
Graţiela Ghic

Conf. univ. dr.
Emilia Pascu
Conf. univ. dr.
Graţiela Ghic
Conf. univ. dr.
Oana Milea
Conf. univ. dr.
Roxana Arabela
Dumitraşcu
Lect. univ. dr.
Claudia Bentoiu

Efectiv, în anul universitar 2016-2017, in
cadrul temei de cercetare s-au realizat
următoarele activităţi:
 Participarea la conferinţa naţională
cu participare internaţională „‟
Turismul – şansa economiei
naţionale‟‟ – Editia a III-a
http://www.ucdc.ro/io/program-conf2628apr2017.pdf
Participarea la conferinţa naţională „‟
Conjuncturi şi direcţii noi în
dezvoltarea economică‟‟ – Ediţia a
VI-a
http://www.ucdc.ro/io/conf_icsm_2017.pd
f




Publicarea de articole în revista
„‟Knowledge Horizons –
Economics‟‟ nr. 3-4/2016 si nr. 12/2017

http://orizonturi.ucdc.ro/

1

Conferinta, volum de lucrari, carti, articole etc.

9

Nr.
crt.

2

Domeniu/Teme de
cercetare ştiinţifică

PROGRAME DE DEZVOLTARE
A ANTREPRENORIATULUI ÎN
RÂNDUL TINERILOR

Perioada de
realizare

2015 - 2018

Proiect
intern/
extern
UCDC

Temă
internă de
cercetare

Responsabil(i)
domeniu/temă
de cercetare

Prof. univ.dr.
Cristina Bălăceanu
Lect. univ. dr.
Mihaela
Constantinescu

Mod de valorificare
Echipa de
cercetare

Prof. univ. dr.
Cristina Bălăceanu
Prof. univ. dr.
Valentina Zaharia
Lect. univ. dr.
Cosmin Stoica
Lect. univ. dr.
Gheorghe
Marinescu

1

(Conferinta, volum de lucrari, carti,
cursuri, articole etc)
Conferinţe, articole de specialitate in
reviste indexate BDI, editare şi publicare
tratate, cărţi, cursuri universitare,
manuale
Efectiv, în anul universitar 2016-2017, in
cadrul temei de cercetare s-au realizat
următoarele activităţi:
 Participarea la conferinţa naţională
cu participare internaţională „‟
Turismul – şansa economiei
naţionale‟‟ – Editia a III-a
http://www.ucdc.ro/io/program-conf2628apr2017.pdf
Participarea la conferinţa naţională „‟
Conjuncturi şi direcţii noi în
dezvoltarea economică‟‟ – Ediţia a
VI-a
http://www.ucdc.ro/io/conf_icsm_2017.pd
f




Publicarea de articole în revista
„‟Knowledge Horizons –
Economics‟‟ nr. 3-4/2016 si nr. 12/2017

http://orizonturi.ucdc.ro/

3

TRATAT DE „ECONOMIA
TURISMULUI“

2011 - 2018

Temă
internă de
cercetare

Prof. univ. dr.
Nicolae Neacşu

10

Prof.univ. dr.
Nicolae Neacşu
Prof. univ. dr.
Vasile Glăvan
Conf. univ. dr.
Andreea Băltăreţu
Conf. univ. dr.
Daniela Nenciu

Conferinţe, articole de specialitate in
reviste indexate BDI, editare şi publicare
tratate, cărţi, cursuri universitare,
manuale;
Efectiv, în anul universitar 2016-2017, in
cadrul temei de cercetare s-au realizat
următoarele activităţi:

Nr.
crt.

Domeniu/Teme de
cercetare ştiinţifică

Perioada de
realizare

Proiect
intern/
extern
UCDC

Responsabil(i)
domeniu/temă
de cercetare

Mod de valorificare
Echipa de
cercetare
Dr. Petre Baron
Conf. univ. dr.
Anca Cristea
Drd. Monica
Neacşu

1

(Conferinta, volum de lucrari, carti,
cursuri, articole etc)


Participarea la conferinţa naţională
cu participare internaţională „‟
Turismul – şansa economiei
naţionale‟‟ – Editia a III-a

http://www.ucdc.ro/io/program-conf2628apr2017.pdf
Participarea la conferinţa naţională „‟
Conjuncturi şi direcţii noi în
dezvoltarea economică‟‟ – Ediţia a
VI-a
http://www.ucdc.ro/io/conf_icsm_2017.pd
f




Publicarea de articole în revista
„‟Knowledge Horizons –
Economics‟‟ nr. 3-4/2016 si nr. 12/2017

http://orizonturi.ucdc.ro/
Volumul
„Resurse
şi
destinaţii
turistice în România“, Nicolae Neacşu,
Andreea Băltăreţu, Monica Neacşu,
Marcela
Drăghilă,
ed.
a
III-a
reactualizată
şi
completată,
Ed.
Universitară, Bucureşti, 2016, 600 pag.
ISBN 978-606-28-0421-3
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Nr.
crt.

Domeniu/Teme de
cercetare ştiinţifică

II

FINANŢE

Perioada de
realizare

Proiect
intern/
extern
UCDC

Responsabil(i)
domeniu/temă
de cercetare

Mod de valorificare
Echipa de
cercetare

1

(Conferinta, volum de lucrari, carti,
cursuri, articole etc)

Prof. univ. dr.
Eugen
Nicolăescu
Conferinţe, articole de specialitate in
reviste indexate BDI, editare şi publicare
tratate, cărţi, cursuri universitare,
manuale

4

MODELAREA DECIZIILOR
ECONOMICO-FINANCIARE

2012 – 2018

Temă
internă de
cercetare

Conf. univ. dr.
Carmen Judith
Poenaru Grigorescu

Conf. univ. dr.
Carmen Judith
Poenaru Grigorescu
Conf. univ. dr.
Turdean Marinella
Sabina
Conf. univ. dr.
Ghic Grațiela
Lect. univ. dr.
Radu Sorin
Lect. univ. dr.
Roxana Arabela
Dumitraşcu

Efectiv, în anul universitar 2016-2017, in
cadrul temei de cercetare s-au realizat
următoarele activităţi:
 Participarea la conferinţa naţională
„‟Politica fiscală a României şi
impactul acesteia asupra
societăţii româneşti‟‟ – Ediţia a IVa
http://www.ucdc.ro/io/CONFERINTA%20NAT
IONALA.pdf



Participarea la conferinţa naţională
„‟Orizonturi noi la început de
mileniu în contabilitate şi audit‟‟ –
Ediţia I

http://www.ucdc.ro/io/PROGRAM%20CO
NFERINTA%20ORIZONTURI%20NOI%
2022-24%20feb%202017.pdf
Publicarea de articole în revista
„‟Knowledge Horizons –
Economics‟‟ nr. 3-4/2016 si nr. 12/2017
http://orizonturi.ucdc.ro/


12

Nr.
crt.

Domeniu/Teme de
cercetare ştiinţifică

III

CONTABILITATE

Perioada de
realizare

Proiect
intern/
extern
UCDC

Responsabil(i)
domeniu/temă
de cercetare

Mod de valorificare
Echipa de
cercetare

1

(Conferinta, volum de lucrari, carti,
cursuri, articole etc)

Prof. univ. dr.
Gheorghe
Lepădatu
Conferinţe, articole de specialitate in
reviste indexate BDI, editare şi publicare
tratate, cărţi, cursuri universitare,
manuale
Efectiv, în anul universitar 2016-2017, in
cadrul temei de cercetare s-au realizat
următoarele activităţi:


5

POLITICA FISCALĂ A
ROMÂNIEI ŞI IMPACTUL EI
ASUPRA DEZVOLTĂRII
SOCIETĂŢII ROMÂNEŞTI

2014 - 2018

Temă
internă de
cercetare

Prof. univ. dr.
Gheorghe Lepădatu

Prof. univ. dr.
Gheorge Lepădatu
Prof. univ. dr.
Eugen Nicolăescu,
Conf. univ. dr.
Gabriel I. Năstase
Conf. univ. dr.
Daniela Penu,
Conf. univ. dr.
Roxana Ionescu
Conf. univ. dr.
Luminiţa Jalbă
Conf. univ. dr.
Doina Maria Tilea

Participarea la conferinţa naţională
„‟Politica fiscală a României şi
impactul acesteia asupra
societăţii româneşti‟‟ – Ediţia a IVa

http://www.ucdc.ro/io/CONFERINTA%20NAT
IONALA.pdf



Participarea la conferinţa naţională
„‟Orizonturi noi la început de
mileniu în contabilitate şi audit‟‟ –
Ediţia I

http://www.ucdc.ro/io/PROGRAM%20CO
NFERINTA%20ORIZONTURI%20NOI%
2022-24%20feb%202017.pdf


Publicarea de articole în revista
„‟Knowledge Horizons –
Economics‟‟ nr. 3-4/2016 si nr. 12/2017
http://orizonturi.ucdc.ro/
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Nr.
crt.

6

Domeniu/Teme de
cercetare ştiinţifică

RAPORTAREA FINANCIARĂ ÎN
SECOLUL XXI – STANDARDE,
TEHNOLOGII ŞI SISTEME DE
CONTABILITATE
INTERNAŢIONALE

Perioada de
realizare

2011 - 2018

Proiect
intern/
extern
UCDC

Temă
internă de
cercetare

Responsabil(i)
domeniu/temă
de cercetare

Prof. univ. dr.
Gheorghe Lepădatu

Mod de valorificare
Echipa de
cercetare

Prof. univ. dr.
Gheorghe Lepădatu
Prof. univ. dr.
Victor Munteanu
Conf. univ. dr.
Radu Danciu
Conf. univ. dr.
Gabriel I. Năstase
Conf. univ. dr.
Luminiţa Jalbă
Conf. univ. dr.
Doina Maria Tilea

1

(Conferinta, volum de lucrari, carti,
cursuri, articole etc)
Conferinţe, articole de specialitate in
reviste indexate BDI, editare şi publicare
tratate, cărţi, cursuri universitare,
manuale
Efectiv, în anul universitar 2016-2017, in
cadrul temei de cercetare s-au realizat
următoarele activităţi:
 Participarea la conferinţa naţională
„‟Politica fiscală a României şi
impactul acesteia asupra
societăţii româneşti‟‟ – Ediţia a IVa
http://www.ucdc.ro/io/CONFERINTA%20NAT
IONALA.pdf



Participarea la conferinţa naţională
„‟Orizonturi noi la început de
mileniu în contabilitate şi audit‟‟ –
Ediţia I

http://www.ucdc.ro/io/PROGRAM%20CO
NFERINTA%20ORIZONTURI%20NOI%
2022-24%20feb%202017.pdf
Publicarea de articole în revista
„‟Knowledge Horizons –
Economics‟‟ nr. 3-4/2016 si nr. 12/2017
http://orizonturi.ucdc.ro/
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Nr.
crt.

Domeniu/Teme de
cercetare ştiinţifică

Perioada de
realizare

Proiect
intern/
extern
UCDC

Responsabil(i)
domeniu/temă
de cercetare

Mod de valorificare
Echipa de
cercetare

1

(Conferinta, volum de lucrari, carti,
cursuri, articole etc)
Volumul „Raportarea financiară în
secolul XXI. Standarde internaţionale
de raportare financiară (IFRS).
Standarde internaţionale de
contabilitate (IAS). Contabilitate
financiară aprofundată a societăţilor
comerciale – Studii de caz – ed. a IV-a,
revizuită“, Gheorghe Lepădatu, Ed. Pro
Universitaria, Bucureşti, 2016, 906 pag,
ISBN 978-606-26-0466-0
http://www.prouniversitaria.ro/cauta?key
_words=Raportarea+financiara+in+secol
ul+XXI

7

REPERE NAŢIONALE ŞI
INTERNAŢIONALE PRIVIND
ACTIVITATEA DE AUDIT
FINANCIAR

2013 - 2018

Temă
internă de
cercetare

Prof. univ. dr.
Victor Munteanu

15

Prof. univ. dr.
Victor Munteanu,
Prof. univ. dr.
Minică Boajă
Prof. univ. dr.
Gheorghe
Lepădatu,
Prof. univ. dr.
Eugen Nicolăescu
Conf. univ. dr.
Radu Danciu
Conf. univ. dr.
Luminiţa Jalbă
Conf. univ. dr.
Doina Maria Tilea

Conferinţe, articole de specialitate in
reviste indexate BDI, editare şi publicare
tratate, cărţi, cursuri universitare,
manuale;
Efectiv, în anul universitar 2016-2017, in
cadrul temei de cercetare s-au realizat
următoarele activităţi:
 Participarea la conferinţa naţională
„‟Politica fiscală a României şi
impactul acesteia asupra
societăţii româneşti‟‟ – Ediţia a IVa
http://www.ucdc.ro/io/CONFERINTA%20NAT
IONALA.pdf

Participarea la conferinţa naţională
„‟Orizonturi noi la început de
mileniu în contabilitate şi audit‟‟ –
Ediţia I
http://www.ucdc.ro/io/PROGRAM%20CO
NFERINTA%20ORIZONTURI%20NOI%
2022-24%20feb%202017.pdf


Nr.
crt.

Domeniu/Teme de
cercetare ştiinţifică

Perioada de
realizare

Proiect
intern/
extern
UCDC

Responsabil(i)
domeniu/temă
de cercetare

Mod de valorificare
Echipa de
cercetare

1

(Conferinta, volum de lucrari, carti,
cursuri, articole etc)
Participarea la conferinţa naţională
cu participare internaţională „‟
Turismul – şansa economiei
naţionale‟‟ – Editia a III-a
http://www.ucdc.ro/io/program-conf2628apr2017.pdf


Participarea la conferinţa naţională „‟
Conjuncturi şi direcţii noi în
dezvoltarea economică‟‟ – Ediţia a
VI-a
http://www.ucdc.ro/io/conf_icsm_2017.pd
f




Publicarea de articole în revista
„‟Knowledge Horizons –
Economics‟‟ nr. 3-4/2016 si nr. 12/2017
http://orizonturi.ucdc.ro/

Volumele:


„Audit
şi
control
financiar.
Concepte,
standarde
internaţionale, proceduri, teste
grilă şi studii de caz“, Gheorghe
Lepădatu, Luminiţa Jalbă, Ed. Pro
Universitaria, Bucureşti;

‟‟Control şi audit financiar‟‟, Eugen
Nicolaescu, Ed. Pro Universitaria,
Bucureşti;

16

Nr.
crt.

Domeniu/Teme de
cercetare ştiinţifică

Perioada de
realizare

Proiect
intern/
extern
UCDC

Responsabil(i)
domeniu/temă
de cercetare

Mod de valorificare
Echipa de
cercetare

1

(Conferinta, volum de lucrari, carti,
cursuri, articole etc)
‟‟Control şi audit financiar-contabil‟‟,
Victor Munteanu şi colaboratorii, Ed. Pro
Universitaria, Bucureşti;
http://www.prouniversitaria.ro/cauta?key
_words=Audit+si+control+financiar

IV

Prof. univ. dr.
Viorica Ionaşcu

MARKETING

Conferinţe, articole de specialitate in
reviste indexate BDI, editare şi publicare
tratate, cărţi, cursuri universitare,
manuale
Efectiv, în anul universitar 2016-2017, in
cadrul temei de cercetare s-au realizat
următoarele activităţi:
 Participarea la conferinţa naţională
cu participare internaţională „‟
Turismul – şansa economiei
naţionale‟‟ – Editia a III-a

8

COMUNICAREA
PROMOŢIONALĂ COMPONENTĂ A STRATEGIEI
DE MARKETING

2015 - 2018

Temă
internă de
cercetare

Conf.univ. dr.
Camelia Pavel

Conf. univ. dr.
Camelia Pavel

http://www.ucdc.ro/io/program-conf2628apr2017.pdf

 Participarea la conferinţa naţională „‟
Conjuncturi şi direcţii noi în
dezvoltarea economică‟‟ –
Ediţia a VI-a
http://www.ucdc.ro/io/conf_icsm_2017.pd
f
 Publicarea de articole în revista
„‟Knowledge Horizons –
Economics‟‟ nr. 3-4/2016 si nr. 12/2017
http://orizonturi.ucdc.ro/
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7. PROIECTE INTERNE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ REALIZATE LA NIVELUL U.C.D.C.
COORDONATE DE I.C.S.M., ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

Nr.
Crt.

Tema de cercetare

Institut
UCDC

Facultăţi

Modalităţi de realizare
- Conferinţa Naţională
‘’Politica fiscală a României
şi impactul ei asupra
dezvoltării societăţii
româneşti’’, Ediţia a IV-a, în
perioada 17-19 mai 2017 ;

1.

- Conferinţa naţională cu
participare internaţională:
„‟Conjuncturi şi direcţii noi în
dezvoltarea economică’’,
Ediţia a VI-a, 29 - 31 martie
2017 ;
POLITICA FISCALĂ A
ROMÂNIEI ŞI
IMPACTUL EI
ASUPRA
DEZVOLTĂRII
SOCIETĂŢII
ROMÂNEŞTI
*A)

Mod de valorificare

Conferinţe, articole de specialitate in reviste indexate BDI,
editare şi publicare tratate, cărţi, cursuri universitare, manuale
Efectiv, în anul universitar 2016-2017, in cadrul temei de
cercetare s-au realizat următoarele activităţi:


http://www.ucdc.ro/io/CONFERINTA%20NATIONALA.pdf



I.C.S.M.

Toate
facultăţile
U.C.D.C.

- Conferinţa Naţională
„Orizonturi noi, la început de
mileniu, în contabilitate şi
audit“, Ediţia I, 22-24
februarie 2017;

Participarea la conferinţa naţională „‟Politica fiscală a
României şi impactul acesteia asupra societăţii
româneşti‟‟ – Ediţia a IV-a

Participarea la conferinţa naţională „‟Orizonturi noi la
început de mileniu în contabilitate şi audit‟‟ – Ediţia I

http://www.ucdc.ro/io/PROGRAM%20CONFERINTA%20ORIZO
NTURI%20NOI%2022-24%20feb%202017.pdf
Publicarea de articole în revista „‟Knowledge Horizons –
Economics‟‟ nr. 3-4/2016 si nr. 1-2/2017
http://orizonturi.ucdc.ro/


Volumul „Raportarea financiară în secolul XXI. Standarde
internaţionale de raportare financiară (IFRS). Standarde
internaţionale de contabilitate (IAS). Contabilitate financiară
aprofundată a societăţilor comerciale – Studii de caz – ed. a
IV-a, revizuită“, Gheorghe Lepădatu, Ed. Pro Universitaria,
Bucureşti, 2016, 906 pag, ISBN 978-606-26-0466-0
http://www.prouniversitaria.ro/cauta?key_words=Raportarea+fin
anciara+in+secolul+XXI
 Participarea la conferinţa naţională „‟ Conjuncturi şi direcţii
noi în dezvoltarea economică‟‟ – Ediţia a VI-a
http://www.ucdc.ro/io/conf_icsm_2017.pdf
18

Nr.
Crt.

Tema de cercetare

Institut
UCDC

Facultăţi

Modalităţi de realizare

Mod de valorificare

Volumele:
 „Audit şi control financiar. Concepte, standarde
internaţionale, proceduri, teste grilă şi studii de caz“,
Gheorghe Lepădatu, Luminiţa Jalbă, Ed. Pro Universitaria,
Bucureşti;
‟‟Control şi audit financiar‟‟, Eugen Nicolaescu, Ed. Pro
Universitaria, Bucureşti;
‟‟Control şi audit financiar-contabil‟‟, Victor Munteanu şi
colaboratorii, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti;
http://www.prouniversitaria.ro/cauta?key_words=Audit+si+control
+financiar
Conferinţe, articole de specialitate in reviste indexate BDI,
editare şi publicare tratate, cărţi, cursuri universitare, manuale;

2.

Efectiv, în anul universitar 2016-2017, in cadrul temei de
cercetare s-au realizat următoarele activităţi:


TURISMUL – ŞANSA
ECONOMIEI
ROMÂNIEI
**B)

I.C.S.M.

Toate
facultăţile
U.C.D.C.

Conferinta internationala
„Turism şi Dezvoltare
Durabilă”, Editia a IV-a,
FMTC Timisoara, mai 2017
Conferinţa naţională cu
participare internaţională
„‟Turismul – şansa
economiei naţionale’’,
Ediţia III, 26-28 aprilie 2017

Participarea la conferinţa naţională cu participare
internaţională „‟ Turismul – şansa economiei naţionale‟‟ –
Editia a III-a

http://www.ucdc.ro/io/program-conf26-28apr2017.pdf
Participarea la conferinţa naţională „‟ Conjuncturi şi direcţii
noi în dezvoltarea economică‟‟ – Ediţia a VI-a
http://www.ucdc.ro/io/conf_icsm_2017.pdf




Publicarea de articole în revista „‟Knowledge Horizons –
Economics‟‟ nr. 3-4/2016 si nr. 1-2/2017

http://orizonturi.ucdc.ro/
Volumul „Resurse şi destinaţii turistice în România“, Nicolae
Neacşu, Andreea Băltăreţu, Monica Neacşu, Marcela Drăghilă,
ed. a III-a reactualizată şi completată, Ed. Universitară,
Bucureşti, 2016, 600 pag. ISBN 978-606-28-0421-3
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Detaliile privind proiectele interne de cercetare ale U.C.D.C. / I.C.S.M. se prezintă după
cum urmează:

* A) Politica fiscală a României şi impactul ei asupra dezvoltării societăţii
româneşti
Obiectivele proiectului:
Stimularea procesului inovarii, ca efect al implementarii rezultatelor cercetarii stiintifice si
dezvoltarea tehnico-economica in etapa actuala pentru redresarea economica a societatii.
Cresterea vizibilitatii cercetarii stiintifice romanesti si a U.C. „D.C.” prin Institutul de Cercetari
Stiintifice Multidisciplinare.
Integrarea comunitatii stiintifice romanesti in activitatile comunitatii stiintifice internationale.
Armonizarea sistemului fiscal din Romania cu sistemul fiscal din U.E.;
Evaziunea fiscala – mijloace si tehnici de prevenire si combatere. Coordonate ale sistemului
fiscal din alte tari.

Management şi Echipă:
Coordonator: Institutul de Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare (I.C.S.M.), prof. univ. dr.
Gheorghe Lepădatu
Echipă: Director, Directori adjuncţi, cadre didactice şi studenţi ai facultăţilor:
FBC Bucureşti
Ştiinţe Economice Cluj-Napoca
Ştiinţe Economice Braşov
MTC Bucureşti
MTC Constanţa
MTC Timişoara
REI Bucureşti
Alte facultăţi UCDC

Modalităţi de realizare
Conferinţe şi simpozioane

1. Obiectivele manifestărilor ştiinţifice
Stimularea procesului inovării, ca efect al implementării rezultatelor cercetării ştiinţifice şi
dezvoltarea tehnico-economică în etapa actuală pentru redresarea economică a societăţii.
Creşterea vizibilităţii cercetării ştiinţifice româneşti şi a U.C. „D.C.” prin Institutul de Cercetări
Ştiinţifice Multidisciplinare.
Integrarea comunităţii ştiinţifice româneşti în activităţile comunităţii ştiinţifice internaţionale.
Armonizarea sistemului fiscal din România cu sistemul fiscal din U.E.;
Evaziunea fiscală – mijloace şi tehnici de prevenire şi combatere. Coordonate ale sistemului
fiscal din alte ţări.

2. Secţiunile conferinţelor şi tematica orientativă
I. Politica fiscala si sistemul fiscal din Romania
Crestere economica si ocuparea fortei de munca;
Principiile impunerii fiscale;
Componentele sistemului fiscal;
Armonizarea sistemului fiscal din Romania cu sistemul fiscal din U.E.;

II. Bugetul – Instrument de politica fiscala si echilibru macroeconomic
Bugetul de stat - principalul plan financiar
Balanta comerciala a Romaniei.
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Analiza veniturilor si cheltuielilor bugetare.
Coordonate ale sistemului fiscal din alte tari.
III. Fiscalitate comparata. Evaziunea fiscala – prevenire si combatere
Sistemul fiscal din U.E. si din Romania;
Tehnici de prevenire si combatere a evaziunii fiscale;
Forme ale evaziunii fiscale. Evaziunea fiscala licita si ilicita;
Frauda si eroare în evaziunea fiscala.

Activităţi de documentare
Activităţile de documentare desfăşurate în cadrul temei de cercetare Politica fiscală a
României şi influenţa acesteia asupra dezvoltării societăţii au în vedere studierea unor surse
bibliografice existente în biblioteca U.C.D.C., precum şi alte biblioteci universitare din ţară şi
străinătate. De asemenea, sunt vizate înclusiv lucrările accesate în bazele de date internaţionale
specifice tematicii politicii fiscale.
Documenterea în vederea realizării temei de cercetare se realizează inclusiv în spaţiul
public şi privat din România, la nivelul institutelor şi autorităţilor publice care desfăşoară activităţi
în domeniul fiscal, precum şi la nivelul companiilor private cu care cadrele didactice ale U.C.D.C.
colaborează.

Rezultate şi diseminare:
Conferinţe, articole de specialitate in reviste indexate BDI, editare şi publicare tratate, cărţi, cursuri
universitare, manuale
Efectiv, în anul universitar 2016-2017, in cadrul proiectului intern de cercetare s-au realizat următoarele
activităţi:


Participarea la conferinţa naţională „‟Politica fiscală a României şi impactul acesteia asupra
societăţii româneşti‟‟ – Ediţia a IV-a

http://www.ucdc.ro/io/CONFERINTA%20NATIONALA.pdf



Participarea la conferinţa naţională „‟Orizonturi noi la început de mileniu în contabilitate şi audit‟‟
– Ediţia I

http://www.ucdc.ro/io/PROGRAM%20CONFERINTA%20ORIZONTURI%20NOI%202224%20feb%202017.pdf


Participarea la conferinţa naţională „‟ Conjuncturi şi direcţii noi în dezvoltarea economică‟‟ –
Ediţia a VI-a

http://www.ucdc.ro/io/conf_icsm_2017.pdf


Publicarea de articole în revista „‟Knowledge Horizons – Economics‟‟ nr. 3-4/2016 si nr. 1-2/2017

http://orizonturi.ucdc.ro/


Cărţi de specialitate publicate în cadrul proiectului intern de cercetare:
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„Raportarea financiară în secolul XXI. Standarde internaţionale de raportare financiară (IFRS).
Standarde internaţionale de contabilitate (IAS). Contabilitate financiară aprofundată a
societăţilor comerciale – Studii de caz – ed. a IV-a, revizuită“, Gheorghe Lepădatu, Ed. Pro
Universitaria, Bucureşti, 2016, 906 pag, ISBN 978-606-26-0466-0

http://www.prouniversitaria.ro/cauta?key_words=Raportarea+financiara+in+secolul+XXI


„Audit şi control financiar. Concepte, standarde internaţionale, proceduri, teste grilă şi studii
de caz“, Gheorghe Lepădatu, Luminiţa Jalbă, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti;



‟‟Control şi audit financiar‟‟, Eugen Nicolaescu, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti;



‟‟Control şi audit financiar-contabil‟‟, Victor Munteanu şi colaboratorii, Ed. Pro Universitaria,
Bucureşti.

http://www.prouniversitaria.ro/cauta?key_words=Audit+si+control+financiar
Perioada de realizare:
01.01.2014 -15.09.2018
Buget:
Bugetul proiectului intern de cercetare „‟Politica fiscală a României şi impactul ei asupra
dezvoltării societăţii româneşti’’ este susţinut integral din fondurile proprii ale U.C.D.C.
Sustenabilitate:
• Baza materială – U.C.D.C.
• Suport IT – U.C.D.C.
• Parteneri externi

– Consiliul şi Biroul Permanent al Camerei Auditorilor Financiari din România
– Camera Auditorilor Financiari din România (C.A.F.R.)
– Direcţia Legislaţie Cod Fiscal, Ministerul Finanţelor
– Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
(C.E.C.C.A.R.) – Filiala Municipiului Bucureşti.
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** B) Turismul – şansa economiei României
Obiective:
Creşterea vizibilităţii cercetării ştiinţifice româneşti şi a U.C. „D.C.” prin Institutul de Cercetări
Ştiinţifice Multidisciplinare.
Integrarea comunităţii ştiinţifice româneşti în activităţile comunităţii ştiinţifice internaţionale.
Stimularea procesului inovării, ca efect al implementării rezultatelor cercetării ştiinţifice şi
dezvoltarea tehnico-economică în etapa actuală pentru redresarea economică a societăţii în domeniul
turismului.
Crearea unui mediu de cooperare transnaţional şi interdisciplinar pentru dezvoltarea turismului de
litoral, balnear, medical, cultural-religios şi de afaceri.
Management şi Echipă
Coordonator: Institutul de Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare (ICSM), prof. univ. dr. Nicolae
Neacşu
Echipă: Director, Directori adjuncţi, cadre didactice şi studenţi ai facultăţilor:
MTC Bucureşti
MTC Constanţa
MTC Timişoara
Facultatea de Ştiinţe Economice – Secţia MTC Cluj-Napoca
Alte facultăţi U.C.D.C.
Modalităţi de realizare: conferinţă
Obiective
Creşterea vizibilităţii cercetării ştiinţifice româneşti şi a U.C.D.C. prin Institutul de Cercetări
Ştiinţifice Multidisciplinare.
Integrarea comunităţii ştiinţifice româneşti în activităţile comunităţii ştiinţifice internaţionale.
Stimularea procesului inovării, ca efect al implementării rezultatelor cercetării ştiinţifice şi
dezvoltarea tehnico-economică în etapa actuală pentru redresarea economică a societăţii în domeniul
turismului.
Crearea unui mediu de cooperare transnaţional şi interdisciplinar pentru dezvoltarea turismului de
litoral, balnear, medical, cultural-religios şi de afaceri.
Secţiunile conferinţei
Turismul de litoral
Turismul de sănătate (balnear şi medical)
Turismul montan
Turismul cultural-religios şi de afaceri
Tematică orientativă
Conducerea şi organizarea turismului;
Turismul durabil şi responsabil;
Marketing turistic;
Promovarea internă şi internaţională;
Amenajarea turistică a teritoriului;
Diversificarea şi calitatea serviciilor;
Formarea şi perfecţionarea profesională;
Antreprenoriat şi investiţiile în turism;
Evoluţii şi tendinţe în turismul intern şi internaţional;
Internetul şi reţelele sociale în activitatea de turism;
Managementul modern în turism;
Managementul financiar-contabil şi audit în domeniul turismului;
Relaţii internaţionale în turism;
Rolul transporturilor în dezvoltarea turismului.
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Activităţi de documentare:
Activităţile de documentare desfăşurate în cadrul temei de cercetare Turismul – şansa
economiei naţionale au în vedere studierea unor surse bibliografice existente în biblioteca UCDC,
precum şi alte biblioteci universitare din ţară şi străinătate. De asemenea, sunt vizate înclusiv lucrările
accesate în bazele de date internaţionale specifice tematicii turismului.
Documenterea în vederea realizării temei de cercetare se realizează inclusiv în spaţiul public şi
privat din România, la nivelul institutelor şi autorităţilor publice care desfăşoară activităţi în domeniul
turismului, precum şi la nivelul companiilor private cu care cadrele didactice ale UCDC colaborează.

Rezultate şi diseminare:
Conferinţe, articole de specialitate in reviste indexate BDI, editare şi publicare tratate, cărţi, cursuri
universitare, manuale;
Efectiv, în anul universitar 2016-2017, in cadrul temei de cercetare s-au realizat următoarele activităţi:


Participarea la conferinţa naţională cu participare internaţională „‟ Turismul – şansa economiei
naţionale‟‟ – Editia a III-a

http://www.ucdc.ro/io/program-conf26-28apr2017.pdf
Participarea la conferinţa naţională „‟ Conjuncturi şi direcţii noi în dezvoltarea economică‟‟ –
Ediţia a VI-a
http://www.ucdc.ro/io/conf_icsm_2017.pdf




Publicarea de articole în revista „‟Knowledge Horizons – Economics‟‟ nr. 3-4/2016 si nr. 1-2/2017

http://orizonturi.ucdc.ro/ şi în revista Quaestus, indexata BDI (http://www.quaestus.ro/0 )


Volumul „Resurse şi destinaţii turistice în România“, Nicolae Neacşu, Andreea Băltăreţu, Monica
Neacşu, Marcela Drăghilă, ed. a III-a reactualizată şi completată, Ed. Universitară, Bucureşti, 2016,
600 pag. ISBN 978-606-28-0421-3
Perioada de realizare: 2014-2018

Buget:
Bugetul proiectului intern de cercetare „‟Turismul – şansa economiei naţionale’’ este susţinut integral
din fondurile proprii ale U.C.D.C.
Sustenabilitate:
• Baza materială – U.C.D.C.
• Suport IT – U.C.D.C.
• Parteneri externi:
o

ASE Bucureşti;

o

Liga Culturală a Românilor de Pretutindeni;

o

Universitatea din Bucureşti;

o

Universitatea „Ovidius“, Constanţa
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o

Paralela 45;

o

Fundaţia „Amfiteatru“;

o

Ministerul Turismului;

o

Universitatea Spiru Haret, filiala Vâlcea;

o

România Pitorească;

o

Universitatea de Vest, Timişoara;

o

Revista „Vacanţe şi Călătorii“

o

Asociaţia Profesioniştilor de Turism din România;

o

Institutul de Cercetări Economico-Sociale „Gh. Zane“, Iaşi;

o

Editura „Royal Company“;

o

SIND Romania;

o

CEDES Cercetare-Dezvoltare, Bucureşti;

o

Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Turism, Bucureşti;

o

Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu;

o

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“, Bucureşti;

o

Universitatea „Eftimie Murgu“, Reşiţa;

o

Organizaţia Patronatelor din Turismul Balnear din România;

o

Universitatea Creştină „Partium“, Oradea;

o

Universitatea Româno-Americană Bucureşti;

o

Universitatea „Corvinus“, Budapesta;

o

Asociaţia Profesională de Geografie şi Turism „Destin Geografic“.
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8. CALENDARUL MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE ALE I.C.S.M. ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016 – 2017
Nr.
crt.

Denumirea
manifestării
ştiinţifice

1

„ORIZONTURI NOI,
LA ÎNCEPUT DE
MILENIU, ÎN
CONTABILITATE ŞI
AUDIT“, EDIŢIA I,

Conferinţa
Naţională

22-24
februarie
2017

I.C.S.M.

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

2
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ECONOMICĂ“,
EDIŢIA A VI-A

Conferinţa
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29-31
martie
2017

I.C.S.M.

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

3

„TURISMUL –
ŞANSA
ECONOMIEI
NAŢIONALE“,
EDIŢIA A III-A

I.C.S.M.

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

Programul conferinţei este publicat pe site -ul
I.C.S.M. http://www.ucdc.ro/io/programconf26-28apr2017.pdf
Lucrările vor fi publicate într-un număr al
revistei Knowledge Horizons – Economics
(http://orizonturi.ucdc.ro)

4

„POLITICA
FISCALĂ A
ROMÂNIEI ŞI
IMPACTUL EI
ASUPRA
DEZVOLTĂRII
SOCIETĂŢII
ROMÂNEŞTI“,
EDIŢIA A IV-A

I.C.S.M.

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

Programul conferinţei este publicat pe site -ul
I.C.S.M.
http://www.ucdc.ro/io/CONFERINTA%20NATI
ONALA.pdf
Lucrările vor fi publicate într-un număr al
revistei Knowledge Horizons – Economics
(http://orizonturi.ucdc.ro)

Tipul
manifestării 2

Data
desfăşurării

Conferinţa
Naţională cu
26-28
participare aprilie 2017
Internaţională

Conferinţa
Naţională

17-19 mai
2017

Institut/ Facultate Centru de cercetări
organizatoare

Instituţii partenere

Valorificarea rezultatelor 3
Programul conferinţei este publicat pe site -ul
I.C.S.M.
http://www.ucdc.ro/io/PROGRAM%20CONFE
RINTA%20ORIZONTURI%20NOI%202224%20feb%202017.pdf
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revistei Knowledge Horizons – Economics
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Programul conferinţei este publicat pe site -ul
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*In Anexele 1 – 4 sunt prezentate, pentru fiecare manifestare ştiinţifică, câte o notă sintetică privind principalele concluzii.

2
3

Conferinţă internaţională/ conferinţă cu participare internaţională/ conferinţă naţională/ masă rotundă/ dezbatere ştiinţiifică etc.
Volumul în care s-au publicat lucrările înscrise la manifestarea ştiinţifică: denumire şi link; numărul lucrărilor care s-au concretizat în articole; stadiul finalizării volumului/revistei.
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72

Risk Management Related toTthe Provisions of The Basel III Agreement
 Diana GORUN, Mirela NICULAE............................................................................................................

80

În perioada iunie – octombrie 2015, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la înfiinţarea UCDC, în cadrul ICSM s-a centralizat, tehnoredactat şi
realizat volumul „Lucrări de referinţă ale cadrelor didactice - „25 de ani de la înfiinţarea UCDC, 1990-2015“, lucrare necesară atât pentru
acreditările instituţionale cât şi pentru acreditările programelor de studii de licenţă şi de masterat. Volumul cuprinde cca. 182 pagini şi va fi
publicat când va dispune conducerea UCDC.

10. PARTENERIATE
I.C.S.M. continuă activitatea de parteneriat în domeniul cercetării ştiinţifice cu o serie de instituţii recunoscute, de prestigiu în domeniul
cercetării şi al învăţământului superior, dar şi cu domenii specifice facultăţilor din cadrul universităţii (turism, finanţe, contabilitate, comerţ, relaţii
economice internaţionale etc.):
 Academia Romană
 Institutul Naţional de Cercetări Economice
 Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”
 Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu“
 Academia de Studii Economice (A.S.E.) – Facultatea de Business şi Turism
 Autoritatea Naţională Pentru Turism
 Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Turism
 Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gheorghe Zane“ - Iaşi
 Asociaţia Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România
 Asociaţia Profesioniştilor din Turism din România
 Organizaţia Patronatelor din Turismul Balnear din România
 Fundaţia „Amfiteatru“ Bucureşti
 Camera Auditorilor Financiari din România (C.A.F.R.)
 Ministerul Finanţelor, Direcţia Legislaţie - Cod Fiscal
 Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (C.E.C.C.A.R.) – Filiala Municipiului Bucureşti
 Camera Consultanţilor Fiscali din România
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S.C. ‟‟Olimpic – International‟‟ SRL București
Asociaţia Naţională pentru Calitatea Serviciilor în Turism (A.N.C.S.T.)
Organizaţia de Marketing Turistic din România (O.M.T.R.)
S.C. Cocor S.A. Bucureşti
S.C. Horoscop SRL Bucureşti

11. CENTRUL DE EXCELENŢĂ
Centrul de Excelenţă în cercetarea economică a fost constituit ca departament distinct al Centrului de Cercetare Ştiinţifică al
Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir", coordonat de Senatul Universităţii şi şi-a desfăşurat activitatea pe baza prevederilor legale în vigoare, în
conformitate cu Planul Strategic de Dezvoltare al Universităţii şi cu Hotărârea Senatului Universităţii din 08.04.1997.
Centrul de Excelenţă a fost înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare în domeniile: ştiinţe economice cu
următoarele 3 subdomenii:
● economia comerţului, turismului şi serviciilor;
● afaceri internaţionale şi integrare europeană;
● finanţe, bănci, contabilitate.
Obiectul de activitate al Centrului de Excelenţă constă în:
A. Activităţi de cercetare-dezvoltare:
a) În cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare, Centrul de Excelenţă realizează cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul
ştiinţelor economice. În acest scop, Centrul realizează:
a.1. Cercetări fundamentale pentru dezvoltarea turismului, comerţului interior şi exterior, activităţilor financiar-bancare şi integrării
europene;
a.2. Cercetări aplicative pentru dezvoltarea şi creşterea eficienţei activităţilor de turism, comerţ şi financiar-bancar şi integrarea
acestora în noile realităţi europene şi mondiale, prin valorificarea superioară a resurselor româneşti şi protejarea mediului,
recâştigarea pieţelor externe tradiţionale şi cucerirea de noi pieţe, optimizarea activităţilor şi îmbunătăţirea imaginii României
peste hotare;
a.3. 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.
b) În afara Planului Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare, Centrul de Excelenţă efectuează cercetări privind: impactul socioeconomic şi în mediul înconjurător al activităţilor de turism şi comerţ, nevoia de reglementare juridică şi adaptarea continuă la noile realităţii
româneşti.
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B. Activităţi conexe:
a) asistenţă tehnică de specialitate în restructurare, reformă, integrare;
b) asistenţă tehnică în implementarea rezultatelor cercetării;
c) practica studenţilor şi asigurarea documentării acestora în cele 3 subdomenii;
d) studii de fezabilitate, evaluări de active, modernizări etc.;
e) integrarea în activităţile de învăţământ postuniversitare etc.
C. Activităţi de formare şi specializare în domeniile proprii de activitate, în cooperare cu unităţi similare din ţară şi străinătate.
D. Activităţi de editare şi tipărire a unor publicaţii ca:
Revista Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir";
Studii, rapoarte de cercetare, culegeri şi anale;
Manuale etc.
E. Activitate de transfer ştiinţific a rezultatelor cercetării către alte unităţi interesate sau agenţi economici.
F. Valorificarea rezultatelor cercetării prin reţeaua unităţilor din învăţământ, de agenţi economici, editarea unor lucrări cu alte destinaţii etc.
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12. COLABORAREA I.C.S.M. CU CENTRELE DE CERCETARE ALE FACULTĂŢILOR ECONOMICE DIN U.C.D.C.:
Anexa 5 – Activitatea de cercetare a I.C.S.M. în colaborare cu F.B.C.
Anexa 6 – Activitatea de cercetare a I.C.S.M. în colaborare cu facultăţile M.T.C., R.E.I. şi Marketing

13. RAPORTAREA LUNARA A ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN U.C.D.C.
Anul universitar 2016 – 2017 constituie al V-lea an de raportare lunară a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică (R.A.C.S.).
Institutul de Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare, în cursul anului universitar 2016 – 2017, a coordonat întreaga activitate privind aceste
raportări, desfaşurând următoarele activităţi:

-

asistenţă tehnică de specialitate privind metodologia de completare şi transmitere a formularelor R.A.C.S. de către cadrele didactice
cu norma de bază, pe facultăţi din U.C.D.C. Bucureşti;

-

actualizarea listelor cadrelor didactice privind raportările lunare a cercetării ştiinţifice şi a situaţiilor statistice de la nivelul facultăţilor
privind evaluarea cercetării ştiinţifice în diferite perioade;

-

verificarea şi confruntarea raportărilor pe facultăţi, cadre didactice de bază şi asociate;

-

transmiterea lunară a informaţiilor finale la Direcţia Economică a universităţii, coordonatorului cercetării pe universitate si conducerii
universităţii;

-

participarea la întocmirea situaţiilor anuale privind activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice pe facultăţi, în vederea
acordării de calificative.

În medie, lunar, activitatea de raportare a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică se referă la activitatea ştiinţifică a circa 163 de cadre
didactice cu normă de bază din cadrul Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” Bucureşti.
Facultăţile din U.C.D.C. raportează R.A.C.S. -urile lunar, cu promptitudine. Aceste rapoarte sunt analizate lunar de către decanatele
facultăţilor şi conducerea U.C.D.C., pentru stabilirea cotelor lunare de salarizare şi a calificativelor ce urmează a fi acordate cadrelor didactice.
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14. CONCLUZII
Pentru modernizarea managementului cercetării se propun următoarele obiective specifice:


implementarea şi dezvoltarea unui sistem informatic performant pentru managementul activităţii de cercetare care să ofere posibilitatea:
- gestionării şi monitorizării activităţii de cercetare ştiinţifică;
- evaluării activităţii de cercetare ştiinţifică realizată la nivel de universitate, institut, facultate, centru de cercetare, departament, cadru
didactic;



eficientizarea managementului financiar şi de infrastructură a contractelor de cercetare prin punerea la punct a unui sistem informaţional
complet privind:
- accesarea site-urilor oficiale privind lansarea competiţiilor de programe;
- instruirea personalului din universitate pentru accesarea şi scrierea ofertelor de cercetare;
- urmărirea derulării proiectelor, fluxul documentelor, achiziţii, contabilitate şi decontări.

Bucureşti, 10 iulie 2017

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

Director adjunct I.C.S.M.,
Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu

Director adjunct I.C.S.M.,
Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu

Tehnoredactare: Dana Alexiu

ANEXA 1
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE MULTIDISCIPLINARE

N O T Ă
În perioada 22-24 februarie 2017 s-a desfăşurat la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“, Conferinţa naţională - Ediţia I cu tema
’’ORIZONTURI NOI, LA INCEPUT DE MILENIU, IN CONTABILITATE SI AUDIT“ organizată de catre U.C.D.C. prin Institutul de Cercetări
Ştiinţifice Multidisciplinare.
La această ediţie s-au înscris un număr de 69 de comunicări şi s-au prezentat în plen şi pe secţiuni 12 de comunicări, după cum urmează:
Comunicări
înscrise susţinute
12
7
24
9

Desfăşurat în:
PLEN
Secţiunea I
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Secţiunea a II-a
Secţiunea a III-a
Secţiunea a IV-a

13
7
13
69

TOTAL

7
3
5
31

La această conferinţă au fost invitaţi şi au participat din partea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) si
din partea Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) urmatorii:
 Lect. univ. dr. Florentin Caloian – Preşedintele Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) – Filiala
Municipiului Bucureşti
 Dr. Elena Iordache – Director General Adjunct, Direcţia Legislaţie Cod Fiscal, Ministerul Finanţelor
 Elena Boban – Director executiv filiala CECCAR București
 Lect. univ. dr. Florin Dobre – A.S.E. Bucureşti , Preşedinte IFA România
Cu această ocazie a avut loc şi lansarea volumelor:
1. – „Bazele contabilităţii”, autor: Conf. univ. dr. Luminiţa JALBĂ, ISBN 978-606-26-0108-9, Editura PRO Universitaria, 2015, Referent de
specialitate: Prof. univ. dr. Gheorghe LEPĂDATU;
2. „Contabilitate – Fundamente de bază”. Autor: Conf. univ. dr. Vasile BLEOTU, ISBN 978-606-26-0672-5, Editura PRO Universitaria, 2016,
Referent de specialitate: Prof. univ. dr. Victor MUNTEANU.
Articolele rezultate în urma comunicărilor prezentate în cadrul conferinţei vor fi publicate într-unul din numerele de pe anul 2016 al revistei
Knowledge Horizons – Economics, revistă care este indexată în mai multe BDI.
Bucureşti, 27 februarie 2017

Prof. univ. dr. Gheorghe Lepădatu – Director ICSM
Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu
Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu

ANEXA 2

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE MULTIDISCIPLINARE

NOTĂ
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A. În perioada 29-31 martie 2017, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“, prin intermediul Institutului de Cercetări
Ştiinţifice Multidisciplinare, a organizat cea de a VI-a ediţie a Conferinţei naţionale cu tema „CONJUNCTURI ŞI DIRECŢII NOI ÎN
DEZVOLTAREA ECONOMICĂ“.
La această ediţie s-au înscris un număr de 71 de comunicări cu 63 de autori şi s-au prezentat în plen şi pe secţiuni 44 de comunicări,
după cum urmează:
Desfăşurat în:
PLEN
Secţiunea I ADMINISTRAREA AFACERILOR
Secţiunea a II-a MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL
Secţiunea a III-a EVOLUŢII EUROPENE, ECONOMICE, SOCIALE
ŞI JURIDICE

TOTAL

Comunicări
înscrise susţinute
18
13
19
9
14
10
20

12

71

44

Comunicările vor fi publicate într-un volum cu ISBN sau ca supliment al revistei Knowledge Horizons – Economics, revistă care este
indexată în mai multe BDI.
B. Observaţii:
Cu această ocazie au fost lansate volumele:
-

“Marketing social”, autori: Adina Muşetescu, Robert Chira, Ana-Maria Chira, Editura Pro Universitaria, București, 2017;

-

In plen şi pe secţiuni s-au prezentat 44 de comunicări, respectiv 50 de autori/cadre didactice prezente în sală;
În sală au mai fost prezenţi circa o sută de studenţi, 30-35 studenţi a câte două ore, de la facultăţile FBC, MTC, Marketing
şi REI.
La aceasta conferinta s-au inscris cadre didactice de la toate facultatile din UCDC (MTC, FBC, REI, Marketing, FSJA,
FSP, LLS), de la urmatoarele universitati din Romania (ASE București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi,
Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava, Universitatea „Spiru Haret” București, Unversitatea „Nicolae Titulescu”
București, Universitatea „Romano-Americana„ București, USAMV Iasi,), Inalta Curte de Casatie si Justitie si Primaria
Municipiului București.

-

“Tendinţe şi perspective în evoluţia pieţei de capital”, autor Sorin Claudiu Radu, Editura Pro Universitaria, București, 2015;
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C. Analiza SWOT a Conferinţei naţionale „CONJUNCTURI ŞI DIRECŢII NOI ÎN DEZVOLTAREA ECONOMICĂ“,
ediţia a VI-a, 29-31 martie 2017;
1) Puncte forte:
- Tematică variată – acoperă multe domenii;
- Locaţie şi facilităţi proprii – economii folosite pentru îmbunătăţiri, pentru creşterea atractivităţii Conferinţei;
- Publicarea în revista BDI (Orizonturi ale cunoaşterii);
- Cercetători/moderatori cu experienţă;
- Actualitatea tematicii conferinţei.
2) Puncte slabe:
- Lipsa interesului din partea unor cadre didactice din universitate.
3) Oportunităţi:
- Actualitatea tematicii conferinţei permite participarea tuturor cadrelor didactice din UCDC, indiferent de facultate;
- Numeroşi tineri cercetători care doresc să participe/publice pentru îndeplinirea criteriilor pentru obţinerea titlului de doctor
sau a gradelor didactice;
- Existenţa altor universităţi din ţară sau străinătate care doresc să colaboreze pentru organizarea de conferinţe nationale si
internaţionale.
4) Ameninţări:
- Înmulţirea conferinţelor naţionale/internaţionale inclusiv la nivelul facultatilor din UCDC (a cadrelor didactice, a
studentilor si respectiv a masteranzilor);
- Lipsa accesului la baze de date internaţionale şi neaprovizionarea bibliotecii U.C. „D.C.“ cu lucrările cele mai noi şi
reprezentative în domeniu.

5)
-

Propuneri:
Încurajarea participării cercetătorilor/cadrelor didactice din celelalte facultăţi ale U.C. „D.C.“ din ţară;
Introducerea prezentărilor virtuale pentru cercetătorii din străinătate/ţară;
Eforturi crescute pentru respectarea caracterului internaţional/cu participare internaţională menţionat pe invitaţie – în
caz contrar se pierde credibilitatea;
Obligaţia participării fizice a cadrelor didactice U.C. „D.C.“ înscrise în program sau neînscrise pentru participare activă
(comentarii, sugestii, întrebări);
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-

Sprijinirea participării cadrelor didactice U.C. „D.C.“ la manifestări ştiinţifice în străinătate/ţară pentru experienţă şi
contacte în vederea colaborării inclusiv la proiecte de cercetare;
Acces la baze de date şi achiziţia de noi titluri la bibliotecă;
Creşterea atractivităţii conferinţei prin:
 Aducerea keynote speaker străini;
 Oferirea gratuită a traducerii pentru publicare.

Bucureşti, 31 martie 2017

Prof. univ. dr. Gheorghe Lepădatu
Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu
Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu

ANEXA 3
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE MULTIDISCIPLINARE

NOTĂ
A. În perioada 26-28 aprilie 2017 s-a desfăşurat la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“, Conferinţa naţională cu
participare internaţională, ediţia a III-a, cu tema „TURISMUL – ŞANSA ECONOMIEI NAŢIONALE“ organizată de Institutul de
Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare în colaborare cu alte instituţii prevăzute în program.
La această ediţie s-au înscris un număr de 122 de comunicări şi s-au prezentat în plen şi pe secţiuni 70 de comunicări, după cum
urmează:
Comunicări
înscrise susţinute
44
19
40
23
38
28

Desfăşurat în:
PLEN
Secţiunea I – Valorificarea resurselor turistice
Secţiunea a II-a – Dezvoltarea şi promovarea ofertei turistice

TOTAL

122
41

70

Invitaţi de onoare la eveniment din afara UCDC au fost:
Prof. univ. dr. Valeriu Ioan-Franc, I.N.C.E. „Costin Kiriţescu” – Academia Română
Dr. Dan Matei Agathon – Universitatea „Tomis“, Constanţa
(fost Ministru al Turismului)
Mihai Ogrinji – Preşedinte AJTR – „Redactor Şef” România Pitorească
Academician Prof. univ. dr. Victor Crăciun – Preşedinte Liga Culturală a Românilor de Pretutindeni
Academician Prof. univ. dr. Kopy Kyçyku – Albania
Dr. Nicu Rădulescu – Preşedintele OPTBR
(fost Secretar de Stat – Ministerul Turismului)
Dr. Alin Burcea – Preşedinte „Paralela 45“
(fost Secretar de Stat – Ministerul Turismului)
Dr. Petre Baron – Patron Editura „Royal“
(fost Secretar de Stat – Ministerul Turismului)
Prof. univ. dr. Cornel Grigoruţ – Univ. „Ovidius“, Constanţa
(fost Secretar de Stat – Ministerul Turismului)
Dr. Ovidiu Marian – Dir. Gen. „Howard Johnson Grand Plaza“ Bucureşti
(fost Secretar de Stat – Ministerul Turismului)
Dr. Victor Timotin – Dir. Gen. – Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Turism
Prof. Aurel Borşan – Preşedinte Fundaţia „Amfiteatru“
Prof. univ. dr. Gabriela Ţigu – ASE Bucureşti
Dr. Alecu Reniţă – Redactor Şef, Revista „Natura”, Chişinău
Prof. univ. dr. emerit Iacob Cătoiu – ASE Bucureşti
Prof. univ. dr. Virgil Balaure – ASE Bucureşti
Dna. Rodica Pencea, Secretar General O.P.T.B.R.
Prof. univ. dr. Ilie Cristescu – Universitatea de Vest, Timişoara
Prof. univ. dr. George Erdeli, Universitatea Bucureşti
Prof. univ. dr. Nicolae Dinescu, U.S.H. – Filiala Vâlcea
Alexandru Constantin – Preşedinte ATMR
George Sorin Niculescu – Vicepreşedinte Camera de Comerţ Buc.,
Preşedinte Olimpic Internaţional
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Conf. univ. dr. Marilena Stoian – Preşedinte de Onoare ANTREC,
Univesitatea de Agronomie, Bucureşti
Dr. Cristian Hristea – Director ARTE şi revista „Vacanţe şi călătorii“
Prof. univ. dr. Iuliana Cetină – ASE Bucureşti
Prof. univ. dr. Dumitru Patriche – ASE Bucureşti
La conferinţă au participat cadre didactice, cercetători şi specialişti:
-

UCDC Bucureşti, Constanţa, Sibiu, Cluj, Timişoara;
ASE Bucureşti, cadre didactice turism şi Şcoala Doctorală;
Liga Culturală a Românilor de Pretutindeni;
Universitatea din Bucureşti;
Universitatea „Ovidius“, Constanţa
Fundaţia „Amfiteatru“, Bucureşti;
Universitatea Spiru Haret, filiala Vâlcea şi Bucureşti;
România Pitorească, Vacanţe la Ţară;
Universitatea de Vest, Timişoara;
Revista „Vacanţe şi Călătorii“
Asociaţia Profesioniştilor de Turism din România;
Editura „Royal Company“;
SIND Romania, S.C. Girotti S.R.L.;
CEDES Cercetare-Dezvoltare, Bucureşti;
Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Turism (INCDT), Bucureşti;
Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu;
Universitatea „Eftimie Murgu“, Reşiţa;
Organizaţia Patronatelor din Turismul Balnear din România (OPTRB);
Universitatea Creştină „Partium“, Oradea;
Universitatea Româno-Americană Bucureşti;
Asociaţia Naţională pentru Calitatea Serviciilor din Turism;
Asociaţia Jurnaliştilor şi Scriitorilor din Turism;
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca;
Radio România-Internaţional;
Primăria Municipiului Bucureşti;
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-

Group „Avangarde” Bucureşti;
Agenţia de Turism Touroperatoare Equestrian Adventures, Bucureşti;
Universitatea „Nicolae Titulescu”, Bucureşti;
Hotel „Bulevard”, Constanţa;
Asociaţia de Turism Medical, Bucureşti;
Federaţia Patronatelor din Turism, România;

-

O.M.T.h şi S.I.T.H. – România;
Universitatea „Constantin Brâncuşi”, Tg. Jiu;
UMF „Carol Davila”, Bucureşti;
Universitatea de Agronomie şi Medicină Veterinară, Bucureşti.

Comunicările vor fi publicate într-un volum cu ISBN sau în numărul 1/2017 al revistei Knowledge Horizons – Economics,
revistă care este indexată în 7 BDI.
Observaţii:
- Cu această ocazie au fost lansate lucrările „Agenţia de Turism de la clasic la digital”, Bucureşti. Autori: Vasile Glăvan,
Mihai Copeţchi. Referenţi: Neacşu Nicolae şi Petre Baron; “Geopolitica Turismului în România”, Autori: Mihai
Copeţchi. Referenţi: Neacşu Nicolae şi Vasile Glăvan;
- Organizarea expoziţiei „Artă fotografică - TURISM“ (România şi Rep. Moldova);
- Organizarea expoziţiei de cărţi de specialitate din domeniul turismului, fără vânzare (Biblioteca personală N. Neacşu);
- Organizarea expoziţiei, cu vânzare, de carte de specialitate din turism (cumpărare de la cele două librării din UCDC);
- La sesiune prezenţa cadrelor didactice din UCDC nu s-a făcut simţită în mod corespunzător pe toată durata evenimentului;
- Cu toate acestea, în plen şi pe secţiuni s-au prezentat 70 de comunicări şi sinteze, susţinute de cadre didactice, cercetători şi
specialişti.
Analiza SWOT a Conferinţei naţionale cu participare internaţională
NAŢIONALE“, ediţia a III-a, 26-28 aprilie 2017
5)
-

„TURISMUL – ŞANSA ECONOMIEI

Puncte forte:
Tematică cu grad de noutate ridicat – acoperă multe domenii din turism;
Locaţie şi facilităţi proprii – economii folosite pentru îmbunătăţiri, pentru creşterea atractivităţii Conferinţei;
Publicarea în revista BDI (Orizonturile Cunoaşterii);
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-

Cercetători/moderatori cu experienţă;
Actualitatea tematicii conferinţei.

6) Puncte slabe:
- Lipsa unor keynote speaker din străinătate;
- Lipsa interesului din partea unor cadre didactice din universitate.
7) Oportunităţi:
- Actualitatea tematicii conferinţei permite participarea tuturor cadrelor didactice din UCDC, indiferent de facultate;
- Numeroşi tineri cercetători şi doctoranzi care doresc să participe/publice pentru îndeplinirea criteriilor pentru obţinerea titlului de
doctor sau a gradelor didactice;
- Existenţa altor universităţi din ţară sau străinătate care doresc să colaboreze pentru organizarea de conferinţe internaţionale.
8) Ameninţări:
- Înmulţirea conferinţelor naţionale/internaţionale;
- Lipsa accesului la baze de date internaţionale şi neaprovizionarea Bibliotecii U.C. „D.C.“ cu lucrările cele mai noi şi
reprezentative în domeniu;
- Organizarea mai multor activităţi în aceeaşi zi divizează potenţialul de participare.
5)
-

Propuneri:
Încurajarea participării cercetătorilor/cadrelor didactice din celelalte facultăţi ale U.C. „D.C.“ din ţară;
Introducerea prezentărilor virtuale pentru cercetători din străinătate/ţară;
Eforturi crescute pentru respectarea caracterului internaţional/cu participare internaţională menţionat pe invitaţie – în
caz contrar se pierde credibilitatea;
Obligaţia 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 străinătate/ţară pentru experienţă şi
contacte în vederea colaborării inclusiv la proiecte de cercetare;
Acces la baze de date şi achiziţia de noi titluri la Bibliotecă;
Creşterea atractivităţii conferinţei prin:
 Aducerea keynote speaker din străinătate;
 Oferirea gratuită a traducerii pentru publicare.
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Bucureşti, 4 mai 2017

Director ICSM
Prof. univ. dr. Gheorghe Lepădatu

Director Adjunct ICSM
- coordonator conferinţă Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu

Director Adjunct ICSM
Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu

ANEXA 4
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE MULTIDISCIPLINARE

N O T Ă
În perioada 17-19 mai 2017 s-a desfăşurat la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“, Conferinţa naţională ediţia a IV-a cu tema „P
POLITICA FISCALĂ
A ROMÂNIEI ŞI IMPACTUL EI ASUPRA DEZVOLTĂRII SOCIETĂŢII ROMÂNEŞTI“ organizată UCDC prin Institutul de Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare.
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La această ediţie s-au înscris un număr de 64 de comunicări şi s-au prezentat în plen şi pe secţiuni 12 de comunicări, după cum urmează:
Comunicări
înscrise
susţinute
24
13
21
8
23
6
20
8
88
35

Desfăşurat în:
PLEN
Secţiunea I
Secţiunea a II-a
Secţiunea a III-a
TOTAL

La această conferinţă au fost invitaţi şi au participat următorii:


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



Conf. univ. dr. Gabriel Radu – Preşedintele Camerei, Consiliului şi Biroului Permanent al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România;



Dl. Andrei Aurel – Preşedinte interimar CECCAR Bucureşti;



Dr. Elena Iordache – Director General Adjunct, Direcţia Legislaţie Cod Fiscal, Ministerul Finanţelor



Lect. univ. dr. Florin Dobre – Director General CECCAR România;



Prof. dr. Petre Baron – Patron Editura Royal Company SRL;



Prof. univ. dr. Mihai Grigorescu – A. S. E. Bucureşti.

Cu această ocazie au avut loc şi următoarele acţiuni:


lansarea volumului: ’’MANAGEMENTUL PROIECTELOR CU FINANŢĂRI EUROPENE – Oportunităţi 2014-2020’’, autor: Prof. univ. dr. Mihaela
MUREŞAN, ISBN 978-606-26-0249-9, Editura PRO Universitaria, Bucureşti, Referenţi de specialitate: Prof. univ. dr. Georgeta ILIE, Prof. univ. dr. Nicolae
NEACŞU, Prof. univ. dr. Gheorghe LEPĂDATU;
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prezentarea produsului fiscal ’’InfoFisc.ro – o alternativă pentru profesionişti’’, referenţi: Dr. ec. Sorin Adrian ROBU şi Dr. ec. Traian Ovidiu CALOTĂ OMEGA CONSULTING & MANAGEMENT SRL București.
A. Participare
Menţionăm că la această conferinţă s-au înscris comunicări cu autori din facultăţile cu profil economic şi de drept şi administraţie publică din U.C. „D.C.“,

Academia Română, Academia de Studii Economice – Bucureşti, Academia de Studii Economice din Republica Moldova, Ministerul Finanţelor, Inalta Curte de
Casaţie şi Justiţie a României, Ministerul Afacerilor Interne, Universitatea ’’Petre Slăvescu’’ Iaşi, Universitatea ’’Nicolae Titulescu’’ Bucureşti, Universitatea
’’Stefan cel Mare’’ Suceava, Universitatea ’’Ovidius’’ Constanţa, Universitatea ’’Spiru Haret’’ Bucureşti, Universitatea ’’Alexandru Ioan Cuza’’ Iaşi, Universitatea
Tehnică ’’Gheorghe Asachi’’ Iaşi, Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea ’’Babeş Boyali’’ Cluj Napoca, Universitatea de Medicină şi Farmacie ’’Carol
Davila’’ Bucureşti, Primăria Municipiului Bucureşti, S.C. Girotti S.R.L., Scoala 195 Bucureşti.
B. Publicarea articolelor
Articolele rezultate în urma comunicărilor prezentate în cadrul conferinţei vor fi publicate într-unul din numerele de pe anul 2017 al revistei Knowledge Horizons
– Economics, revistă care este indexată în mai multe BDI.
Publicarea articolelor în limba engleză (pentru personalul din afara UCDC) se va face după achitarea taxei de 150 lei/articol.
C. Observaţii:
-

La sesiunea organizată în perioada 17-19 mai 2017 prezenţa cadrelor didactice nu s-a făcut simţită în mod corespunzător;

-

Cu toate acestea, în plen şi pe secţiuni s-au prezentat 35 de comunicări.

D. Analiza SWOT a Conferinţei naţionale „POLITICA FISCALĂ A ROMÂNIEI ŞI IMPACTUL EI ASUPRA DEZVOLTĂRII SOCIETĂŢII ROMÂNEŞTI “, ediţia a
IV-a, 17-19 mai 2017
9)

Puncte forte:
- Tematică variată – acoperă multe domenii;
- Locaţie şi facilităţi proprii – economii folosite pentru îmbunătăţiri, pentru creşterea atractivităţii Conferinţei;
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- Publicarea în revista BDI (Orizonturile Cunoaşterii);
10)

Puncte slabe:
- Lipsa interesului din partea unor cadre didactice.

11)

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 străinătate/ţară;
- Obligaţia participării fizice a cadrelor didactice U.C. „D.C.“ înscrise în program sau neînscrise pentru participare activă (comentarii, sugestii, întrebări);
- Sprijinirea participării cadrelor didactice U.C. „D.C.“ la manifestări ştiinţifice în străinătate/ţară pentru experienţă şi contacte în vederea
colaborării inclusiv la proiecte de cercetare;
- Acces la baze de date şi achiziţia de noi titluri la Bibliotecă;
- Evitarea programării altor activităţi în zilele conferinţei;
- Reactivarea si finalizarea protocoalelor/parteneriatelor cu universităţi, institute de cercetare, asociaţii profesionale etc. pentru coparticiparea
acestora la sesiunile naţionale/internaţionale organizate de una din părţile semnatare;

Bucureşti, 20 mai 2017

Prof. univ. dr. Gheorghe Lepădatu – Director ICSM
Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu
Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu
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Activitatea de cercetare a I.C.S.M. în colaborare cu F.B.C.

Anexa 5

Pentru cadrele didactice
Nr.
crt.

CONFERINŢE INTERNAŢIONALĂ
Data
Institut/ Facultate
Denumirea conferinţei
desfăşuorganizatoare
rării
THE 3rd
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
CONFERENCE
"NEW TRENDS FOR AN
ECONOMY BASED ON
KNOWLEDGE AND
GLOBALIZATION"

23 -24
March
2017

FACULTATEA DE
FINANŢE, BĂNCI ŞI
CONTABILITATE

Instituţii
partenere

1.Multidisciplinary
scientific research
institute
2.SAMRO

Participarea
internaţională
Nr. Lucrări
înscrise în program cu
autori străini: 3
Ţări de
provenienţă:
-

-

Moldova
Greece

Programul conferinţei

Valorificarea rezultatelor

Numărul total de lucrări înscrise în
program: 76
Numar secţiuni:3
Link către program:
http://fbc.ucdc.ro/program-conferintaFBC2324-2017.pdf

Denumirea
volumului/revistei: Academic
Journal of Economic Studies
Link:
http://www.ajes.ro/
Numărul lucrărilor
care s-au concretizat în
articole: 4
Stadiul finalizării
volumului/revistei: în curs

Turkey

CONFERINŢE NAŢIONALE
Nr.
crt.

1.

Denumirea conferinţei

“ORIZONTURI NOI, LA
ÎNCEPUT DE MILENIU,
ÎN CONTABILITATE ŞI
AUDIT“

Data desfăşurării

22 – 24
FEBRUARIE
2017

Institut/
Facultate
organizatoare
1. INSTITUTUL DE
CERCETĂRI
ŞTIINŢIFICE
MULTIDISCIPLINA
RE
2. FACULTATEA
DE FINANŢE,
BĂNCI ŞI
CONTABILITATE

Instituţii partenere
INSTITUTUL DE CERCETĂRI
ŞTIINŢIFICE MULTIDISCIPLINARE
“DIMITRIE CANTEMIR, CU INSTITUTUL
NAŢIONAL DE CERCETĂRI
ECONOMICE „COSTIN C. KIRIŢESCU“
AL ACADEMIEI ROMÂNE, CU CENTRUL
DE CERCETĂRI FINANCIARE ŞI
MONETARE „VICTOR SLĂVESCU“ AL
ACADEMIEI ROMÂNE, CU CAMERA
AUDITORILOR FINANCIARI DIN
ROMÂNIA (CAFR), CU CORPUL
EXPERŢILOR CONTABILI ŞI
CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN
ROMÂNIA (CECCAR)
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Programul conferinţei

Valorificarea rezultatelor

Numărul total de lucrări
înscrise în program: 57
Numar secţiuni: 4
Link către program:
http://fbc.ucdc.ro/programorizonturinoi
lainceputdemileniu.pdf

Denumirea volumului/revistei:
Knowledge-horizons
Link:
http://www.prouniversitaria.ro/carte/Knowledgehorizons
Numărul lucrărilor care s-au
concretizat în articole: 7
Stadiul finalizării volumului/revistei:
în curs

2.

“POLITICA FISCALA A
ROMANIEI SI
IMPACTUL EI ASUPRA
DEZVOLTĂRII
SOCIETĂŢII
ROMANESTI”

17-19 MAI 2017

1. INSTITUTUL DE
CERCETĂRI
ŞTIINŢIFICE
MULTIDISCIPLINARE
2. FACULTATEA DE
FINANŢE, BĂNCI ŞI
CONTABILITATE

1. INSTITUTUL NAŢIONAL DE
CERCETĂRI ECONOMICE
„COSTIN C. KIRIŢESCU“
2. CENTRUL DE CERCETĂRI
FINANCIARE ŞI MONETARE
„VICTOR SLĂVESCU“ AL
ACADEMIEI ROMÂNE

Numărul total de lucrări
înscrise în program: 88
Numar secţiuni: 3
Link către program:
http://fbc.ucdc.ro/programconferintapolitica-fiscala-mai2017.pdf

Denumirea volumului/revistei:
Knowledge-horizons
Link:
http://www.prouniversitaria.ro/carte/Knowledgehorizons
Numărul lucrărilor care s-au
concretizat în articole: 9
Stadiul finalizării volumului/revistei: în curs

MESE ROTUNDE ŞI DEZBATERI ŞTIINŢIIFICE

Nr.
crt.

Denumirea manifestării

Data desfăşurării

Guvernanța Corporativă în Mediul
Public / Dezbatere științifică

19.01.2017

FACULTATEA DE FINANŢE, BĂNCI ŞI
CONTABILITATE

Evaziunea Fiscală în România /
Dezbatere științifică

15.03.2017

FACULTATEA DE FINANŢE, BĂNCI ŞI
CONTABILITATE

3.

Strategii Postcriză la nivel de firmă /
Dezbatere științifică

21.03.2017

FACULTATEA DE FINANŢE, BĂNCI ŞI
CONTABILITATE

4.

Managementul Riscurilor în Instituțiile
de Credit din România / Dezbatere
științifică

05.04.2017

FACULTATEA DE FINANŢE, BĂNCI ŞI
CONTABILITATE

1.

2.

Institut/ Facultate organizatoare

Instituţii partenere
INSTITUTUL DE CERCETĂRI
ŞTIINŢIFICE MULTIDISCIPLINARE
SAMRO
INSTITUTUL DE CERCETĂRI
ŞTIINŢIFICE MULTIDISCIPLINARE
SAMRO
INSTITUTUL DE CERCETĂRI
ŞTIINŢIFICE MULTIDISCIPLINARE
SAMRO
INSTITUTUL DE CERCETĂRI
ŞTIINŢIFICE MULTIDISCIPLINARE
SAMRO
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Alte detalii revelante
Au fost prezenți invitați, studenți și masteranzi de la FBC

Au fost prezenți invitați, studenți și masteranzi de la FBC

Au fost prezenți invitați, studenți și masteranzi de la FBC

Au fost prezenți invitați, studenți și masteranzi de la FBC

Pentru studenţi şi masteranzi
Denumirea manifestării
ştiinţifice

Nr.
crt.

„DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A
ROMÂNIEI ÎN CONTEXTUL
GLOBALIZĂRII”

1.

Tipul
manifestării 4

Sesiune ştiinţifică

Data
desfăşurării

30.03.2017

Facultate
organizatoare

FACULTATEA DE
FINANŢE, BĂNCI ŞI
CONTABILITATE

Instituţii partenere

INSTITUTUL DE
CERCETĂRI
ŞTIINŢIFICE
MULTIDISCIPLINARE
SAMRO

Programul conferinţei

Valorificarea rezultatelor

Numărul total de
lucrări înscrise în program: 17
Link către program:
http://fbc.ucdc.ro/programsesiun
estudenti.pdf

Denumirea volumului:
DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A
ROMÂNIEI ÎN CONTEXTUL
GLOBALIZĂRII
Link:
http://fbc.ucdc.ro/programsesiunestu
denti.pdf
Numărul lucrărilor care sau concretizat în articole: 17
Stadiul finalizării
volumului: în curs

2.
3.

Instituţii partenere în domeniul cercetării*
Nr.
Crt.

Instituţie parteneră
INSTITUTUL DE CERCETĂRI
ŞTIINŢIFICE MULTIDISCIPLINARE

1.
2.
3.

SAMRO
SC PRO UNIVERSALIS SRL
Institutul de Economie Nalional al
Academiei Române
Camera Auditorilor Financiari din
Rom6nia (CAFR)
Corpul Experțior Contabili și
Contabilililor Autorizați în România
(C.E.C.A.R.)

4.
5.
6.

4

Perioada valabilităţii
parteneriatului

Alte informaţii relevante

Fac.

În prezent

FBC

În prezent
În prezent

FBC
FBC

În prezent

FBC

În prezent

FBC

În prezent

FBC

Sesiune ştiinţifică/ masă rotundă sau dezbatere ştiinţiifică.
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ANEXA 6

COLABORAREA I.C.S.M. CU FACULTĂŢILE M.T.C. , R.E.I. SI MARKETING
Nr.
crt.

1

2

3

5
6

Denumirea manifestării
Tipul
5
ştiinţifice
manifestării
“GLOBALIZATION AND
COMPETITIVENESS IN
KNOWLEDGE-BASED
Conferinţă
internaţională
ECONOMY” April 10th–
April 12th, 2017
BUCHAREST, ROMANIA
„CHALLENGES OF DOING
BUSINESS IN THE
Conferinţă
internaţională
GLOBAL ECONOMY” CBGE 2017 - Ediţia a V-a
INTERFERENTE ALE
Conferinţă
STIINTEI
naţionala cu
MARKETINGULUI IN
participare
ECONOMIA DIGITALA
internaţională
Ediţia a IV-a

Data
desfăşurării

Institut/ Facultate - Centru
de cercetări organizatoare

10-12
Aprilie
2017

M.T.C.
I.C.S.M.

12-13
Mai
2017

R.E.I.
I.C.S.M.

10 mai 2017

MARKETING
I.C.S.M.

Instituţii partenere

Valorificarea rezultatelor

http://gcke.ucdc.ro/registr http://gcke.ucdc.ro/registration
ation.html
.html

http://rei.ucdc.ro/Invitatie_ http://rei.ucdc.ro/Invitatie_conf
conferinta_REI_2017.pdf
erinta_REI_2017.pdf

http://marketing.ucdc.ro/pr http://marketing.ucdc.ro/progra
ogram-sesiune-cadrem-sesiune-cadre10mai2017.pdf
10mai2017.pdf

Conferinţă internaţională/ conferinţă cu participare internaţională/ conferinţă naţională/ masă rotundă/ dezbatere ştiinţiifică etc.
Volumul în care s-au publicat lucrările înscrise la manifestarea ştiinţifică: denumire şi link; numărul lucrărilor care s-au concretizat în articole; stadiul finalizării volumului/revistei.
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