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UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE MULTIDISCIPLINARE 

 

 
 

1. TEMELE DE CERCETARE PROGRAMATE A FI REALIZATE ÎN CADRUL I.C.S.M.,  
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 

 

Nr. 
Crt. 

Domeniu/Teme de cercetare 
ştiinţifică 

Perioada de 
realizare 

Proiect 
intern/ 
extern 
UCDC 

Responsabil(i) 
domeniu/temă de 

cercetare 

Echipa de 
cercetare 

Mod de valorificare1 
(Conferinta, volum de lucrari, carti, cursuri, 
articole etc) 

I 
ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 
  

Prof. univ. dr. 
Viorica Ionaşcu 

  

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 

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/ 

                                                 
1 Conferinta, volum de lucrari, carti, articole etc. 

http://www.ucdc.ro/io/program-conf26-28apr2017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/program-conf26-28apr2017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/conf_icsm_2017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/conf_icsm_2017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/conf_icsm_2017.pdf
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 

Echipa de 
cercetare 

Mod de valorificare1 
(Conferinta, volum de lucrari, carti, cursuri, 
articole etc) 

2  
PROGRAME DE DEZVOLTARE 
A ANTREPRENORIATULUI ÎN 

RÂNDUL TINERILOR 
2015 - 2018 

Temă 
internă de 
cercetare 

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

 

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

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/ 
 

3  
TRATAT DE „ECONOMIA 

TURISMULUI“ 
2011 - 2018 

Temă 
internă de 
cercetare 

Prof. univ. dr. 
Nicolae Neacşu 

Prof.univ. dr. 
Nicolae Neacşu 
 
Prof. univ. dr. 
Vasile Glăvan 
 
Conf. univ. dr. 
Andreea Băltăreţu 
 
Conf. univ. dr. 
Daniela Nenciu 
 
Dr. Petre Baron 
 
Conf. univ. dr. 
Anca Cristea 

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/program-conf26-28apr2017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/program-conf26-28apr2017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/conf_icsm_2017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/conf_icsm_2017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/conf_icsm_2017.pdf
http://orizonturi.ucdc.ro/
http://www.ucdc.ro/io/program-conf26-28apr2017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/program-conf26-28apr2017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/conf_icsm_2017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/conf_icsm_2017.pdf
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Nr. 
Crt. 

Domeniu/Teme de cercetare 
ştiinţifică 

Perioada de 
realizare 

Proiect 
intern/ 
extern 
UCDC 

Responsabil(i) 
domeniu/temă de 

cercetare 

Echipa de 
cercetare 

Mod de valorificare1 
(Conferinta, volum de lucrari, carti, cursuri, 
articole etc) 

Drd. Monica 
Neacşu 

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 

II FINANŢE   
Prof. univ. dr. 

Eugen Nicolăescu 
  

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 

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 IV-a 
http://www.ucdc.ro/io/CONFERINTA%20NATION
ALA.pdf 

 Participarea la conferinţa naţională ‘’Orizonturi noi 
la început de mileniu în contabilitate şi audit’’ – 
Ediţia I 
http://www.ucdc.ro/io/PROGRAM%20CONFERI
NTA%20ORIZONTURI%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/ 

 

http://www.ucdc.ro/io/conf_icsm_2017.pdf
http://orizonturi.ucdc.ro/
http://www.ucdc.ro/io/CONFERINTA%20NATIONALA.pdf
http://www.ucdc.ro/io/CONFERINTA%20NATIONALA.pdf
http://www.ucdc.ro/io/PROGRAM%20CONFERINTA%20ORIZONTURI%20NOI%2022-24%20feb%202017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/PROGRAM%20CONFERINTA%20ORIZONTURI%20NOI%2022-24%20feb%202017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/PROGRAM%20CONFERINTA%20ORIZONTURI%20NOI%2022-24%20feb%202017.pdf
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Nr. 
Crt. 

Domeniu/Teme de cercetare 
ştiinţifică 

Perioada de 
realizare 

Proiect 
intern/ 
extern 
UCDC 

Responsabil(i) 
domeniu/temă de 

cercetare 

Echipa de 
cercetare 

Mod de valorificare1 
(Conferinta, volum de lucrari, carti, cursuri, 
articole etc) 

III CONTABILITATE   
Prof. univ. dr. 

Gheorghe 
Lepădatu 

  

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 

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 IV-a 
http://www.ucdc.ro/io/CONFERINTA%20NATION
ALA.pdf 
 

 Participarea la conferinţa naţională ‘’Orizonturi noi 
la început de mileniu în contabilitate şi audit’’ – 
Ediţia I 
http://www.ucdc.ro/io/PROGRAM%20CONFERI
NTA%20ORIZONTURI%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/ 
 

6  

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

CONTABILITATE 
INTERNAŢIONALE 

2011 - 2018 
Temă 

internă de 
cercetare 

Prof. univ. dr. 
Gheorghe Lepădatu 

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 

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 IV-a 

http://www.ucdc.ro/io/CONFERINTA%20NATIONALA.pdf
http://www.ucdc.ro/io/CONFERINTA%20NATIONALA.pdf
http://www.ucdc.ro/io/PROGRAM%20CONFERINTA%20ORIZONTURI%20NOI%2022-24%20feb%202017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/PROGRAM%20CONFERINTA%20ORIZONTURI%20NOI%2022-24%20feb%202017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/PROGRAM%20CONFERINTA%20ORIZONTURI%20NOI%2022-24%20feb%202017.pdf
http://orizonturi.ucdc.ro/


5 

 

Nr. 
Crt. 

Domeniu/Teme de cercetare 
ştiinţifică 

Perioada de 
realizare 

Proiect 
intern/ 
extern 
UCDC 

Responsabil(i) 
domeniu/temă de 

cercetare 

Echipa de 
cercetare 

Mod de valorificare1 
(Conferinta, volum de lucrari, carti, cursuri, 
articole etc) 

Conf. univ. dr. 
Doina Maria Tilea 
 

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

 Participarea la conferinţa naţională ‘’Orizonturi noi 
la început de mileniu în contabilitate şi audit’’ – 
Ediţia I 
http://www.ucdc.ro/io/PROGRAM%20CONFERI
NTA%20ORIZONTURI%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+financiara+in+secolul+XXI 
 

 

7  

REPERE NAŢIONALE ŞI 
INTERNAŢIONALE PRIVIND 

ACTIVITATEA DE AUDIT 
FINANCIAR 

2013 - 2018 
 

Temă 
internă de 
cercetare 

Prof. univ. dr.  
Victor Munteanu 

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 

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 IV-a 
http://www.ucdc.ro/io/CONFERINTA%20NATION
ALA.pdf 

http://www.ucdc.ro/io/CONFERINTA%20NATIONALA.pdf
http://www.ucdc.ro/io/CONFERINTA%20NATIONALA.pdf
http://www.ucdc.ro/io/PROGRAM%20CONFERINTA%20ORIZONTURI%20NOI%2022-24%20feb%202017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/PROGRAM%20CONFERINTA%20ORIZONTURI%20NOI%2022-24%20feb%202017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/PROGRAM%20CONFERINTA%20ORIZONTURI%20NOI%2022-24%20feb%202017.pdf
http://orizonturi.ucdc.ro/
http://www.prouniversitaria.ro/cauta?key_words=Raportarea+financiara+in+secolul+XXI
http://www.prouniversitaria.ro/cauta?key_words=Raportarea+financiara+in+secolul+XXI
http://www.ucdc.ro/io/CONFERINTA%20NATIONALA.pdf
http://www.ucdc.ro/io/CONFERINTA%20NATIONALA.pdf


6 

 

Nr. 
Crt. 

Domeniu/Teme de cercetare 
ştiinţifică 

Perioada de 
realizare 

Proiect 
intern/ 
extern 
UCDC 

Responsabil(i) 
domeniu/temă de 

cercetare 

Echipa de 
cercetare 

Mod de valorificare1 
(Conferinta, volum de lucrari, carti, cursuri, 
articole etc) 

Conf. univ. dr. 
Luminiţa Jalbă 
Conf. univ. dr. 

Doina Maria Tilea 
 

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

 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/ 
 
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 

 

 

http://www.ucdc.ro/io/PROGRAM%20CONFERINTA%20ORIZONTURI%20NOI%2022-24%20feb%202017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/PROGRAM%20CONFERINTA%20ORIZONTURI%20NOI%2022-24%20feb%202017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/PROGRAM%20CONFERINTA%20ORIZONTURI%20NOI%2022-24%20feb%202017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/program-conf26-28apr2017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/program-conf26-28apr2017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/conf_icsm_2017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/conf_icsm_2017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/conf_icsm_2017.pdf
http://orizonturi.ucdc.ro/
http://www.prouniversitaria.ro/cauta?key_words=Audit+si+control+financiar
http://www.prouniversitaria.ro/cauta?key_words=Audit+si+control+financiar
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Nr. 
Crt. 

Domeniu/Teme de cercetare 
ştiinţifică 

Perioada de 
realizare 

Proiect 
intern/ 
extern 
UCDC 

Responsabil(i) 
domeniu/temă de 

cercetare 

Echipa de 
cercetare 

Mod de valorificare1 
(Conferinta, volum de lucrari, carti, cursuri, 
articole etc) 

IV MARKETING   
Prof. univ. dr. 

Viorica Ionaşcu 
  

8  

COMUNICAREA 
PROMOŢIONALĂ - 

COMPONENTĂ A STRATEGIEI 
DE MARKETING 

2015 - 2018 
Temă 

internă de 
cercetare 

Conf.univ. dr. 
Camelia Pavel 

Conf. univ. dr. 
Camelia Pavel 
 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ucdc.ro/io/program-conf26-28apr2017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/program-conf26-28apr2017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/conf_icsm_2017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/conf_icsm_2017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/conf_icsm_2017.pdf
http://orizonturi.ucdc.ro/
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2. 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 Mod de valorificare 

1.  

POLITICA FISCALĂ A 
ROMÂNIEI ŞI 

IMPACTUL EI ASUPRA 
DEZVOLTĂRII 
SOCIETĂŢII 
ROMÂNEŞTI  

*A) 

I.C.S.M. 
Toate 

facultăţile 
U.C.D.C. 

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

 Conferinţa Naţională cu 
participare internaţională: 
‘’Conjuncturi şi direcţii noi 
în dezvoltarea economică’’, 
Ediţia a VI-a, 29 - 31 martie 
2017 ;  

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

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 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%20NO
I%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+fina
nciara+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 

 

http://www.ucdc.ro/io/CONFERINTA%20NATIONALA.pdf
http://www.ucdc.ro/io/PROGRAM%20CONFERINTA%20ORIZONTURI%20NOI%2022-24%20feb%202017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/PROGRAM%20CONFERINTA%20ORIZONTURI%20NOI%2022-24%20feb%202017.pdf
http://orizonturi.ucdc.ro/
http://www.prouniversitaria.ro/cauta?key_words=Raportarea+financiara+in+secolul+XXI
http://www.prouniversitaria.ro/cauta?key_words=Raportarea+financiara+in+secolul+XXI
http://www.ucdc.ro/io/conf_icsm_2017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/conf_icsm_2017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/conf_icsm_2017.pdf


9 

 

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 
 

2.  
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 

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/ 
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 

 

http://www.prouniversitaria.ro/cauta?key_words=Audit+si+control+financiar
http://www.ucdc.ro/io/program-conf26-28apr2017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/conf_icsm_2017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/conf_icsm_2017.pdf
http://www.ucdc.ro/io/conf_icsm_2017.pdf
http://orizonturi.ucdc.ro/

