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 Activitatea de cercetare a institutului a fost organizată  pe 6 domenii: Administrarea 

afacerilor, Geografie, Finanţe, Contabilitate, Relaţii Economice Internaţionale şi Marketing. În 

cadrul acestor domenii au funcţionat 17 subdomenii. Domeniile şi Subdomeniile au fost 

coordonate de către cadre didactice cu norma de bază şi asociate din cadrul facultăţilor cu profil 

economic din Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”. (anexa 1) 

 În programul de cercetare pentru anul universitar 2011-2012 au fost cuprinse 54 de teme 

de cercetare, din care 7 teze de doctorat.  

 Pe domenii, numărul temelor de cercetare variază după cum urmează: 

 - Administrarea afacerilor: 17 teme, din care 4 teme de cercetare finalizate în perioada de 

analiză; 

 - Geografie: 14 teme de cercetare, din care 6 teze de doctorat şi 3 teme de cercetare 

finalizate; 

 - Finanţe: 11 teme de cercetare, din care 2 teme de cercetare finalizate; 

 - Contabilitate: 5 teme de cercetare, din care 1 temă finalizată; 

 - Relaţii economice internaţionale: 4 teme de cercetare; 

 - Marketing: 3 teme de cercetare. 

 Pe domenii şi subdomenii, numărul temelor de cercetare înscrise în program şi stadiul de 

realizare în anul universitar 2011-2012 sunt prezentate în anexa 2. 

 În afara celor 54 de teme de cercetare cuprinse în program, în anul universitar 2011-2012  

s-au mai abordat, suplimentar, 3 teme de cercetare, aflate în fază finală de realizare, şi anume: 

 - „Managementul riscului”, responsabil de temă prof. univ. dr. Maria Dimitriu; 

 - „Ecoeconomia - o nouă ramură a ştiinţei”, responsabil de temă prof. univ. dr. Aurel Negucioiu; 

 - „Studii privind activităţile de comerţ, turism şi servicii”, responsabil temă conf. univ. dr. Adam Fleşeriu.  

 Toate cele 57 de teme de cercetare au fost realizate de către 196 de cadre didactice din 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” şi de 4 cadre didactice de la alte universităţi, după 

cum urmează: 
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- 38 de cadre didactice de la Facultatea de Management Turistic şi Comercial; 

- 29 de cadre didactice de la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale Bucureşti; 

- 16 cadre didactice de la Facultatea de Management Turistic şi Comercial Constanţa; 

- 16 cadre didactice de la Facultatea de Management Turistic şi Comercial Timişoara; 

- 28 de cadre didactice de la Facultatea de Stiinţele Educaţiei Cluj- Napoca; 

- 27 de cadre didactice de la Facultatea de Finanţe Bănci Contabilitate Bucureşti; 

-   6 cadre didactice de la Facultatea de Marketing Bucureşti; 

- 16 cadre didactice de la Facultatea de Geografia Turismului Sibiu; 

- 11 cadre didactice de la Facultatea de Finanţe Bănci Contabilitate Braşov; 

-   7 cadre didactice de la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale Braşov. 

 În anexa 3 se prezintă temele de cercetare, grupate pe domenii şi subdomenii. Pentru 

fiecare temă se prezintă: domeniul, responsabilul de temă, termenul de predare, componenţa 

echipei de cercetare şi modul de valorificare a rezultatelor.  

 Referitor la modul de valorificare a rezultatelor, în urma analizei pentru 41 de teme de 

cercetare şi cele 3 teme realizate suplimentar, rezultatele cercetărilor efectuate s-au concretizat în 

articole, cărţi de specialitate, comunicări ştiinţifice. 

 Sintetic, rezultatele cercetărilor realizate s-au concretizat în: 

- 188 de articole, din care: 20 de articole ISI, 96 de articole în reviste B+, 35 de articole în BDI 

şi 37 de articole în alte reviste; 

- 108 cărţi de specialitate, din care: 91 de cărţi editate şi 17 cărţi aflate în faza finală de 

realizare; 

- 120 de comunicări ştiinţifice. 

 Institutul de Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare a organizat două evenimente 

ştiinţifice: 

 a) Simpozionul Internaţional „Evoluţii statistice semnificative în dezvoltarea 

serviciilor”, în perioada 23-25 aprilie 2012; 

 b) Conferinţa internaţională „Conjuncturi şi direcţii calitative în dezvoltarea economică 

a societăţii”, în perioada 26-28 aprilie 2012. 
 

 La aceste manifestări s-au înscris cadre didactice şi cercetători din U.C. „D.C.” şi din 

instituţiile co-organizatoare cu 52 de comunicări ştiinţifice pentru simpozionul internaţional şi 36 

de comunicări ştiinţifice pentru conferinţa internaţională. 

 Toate articolele (39 pentru simpozion şi 33 pentru conferinţă) au fost traduse în limba 

engleză, verificate de colectivul de referenţi ştiinţifici şi redactate conform cerinţelor de 

publicare. 
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 Articolele au fost publicate în două numere ale Revistei Române de Statistică, ca 

supliment, cu indexare în baze de date recunoscute în domeniul economic, revista fiind categoria 

B+ (după noua clasificare - revistă naţională cu recunoaştere internaţională). 

  Articolele prezentate în tabelul de mai jos, pe domenii de ierarhizare, reprezintă un 

echivalent a 20,52 articole ISI cu scor relativ de influenţă (SRI), după cum urmează:  

Domeniul de ierarhizare Nr. 

articole 

Punctaj  pe 

articol BDI 

Total 

punctaj 

BDI 

Echivalent 

art. ISI (SRI) 

0 1 2 3 (1x2) 4 (3:0,21) 

SIMPOZION     

1. Administrarea afacerilor  21,83 0,06 1,31 6,24 

2. Relaţii Economice Internaţionale    8,00 0,06 0,48 2,29 

3. Finanţe 7,66 0,06 0,46 2,20 

4. Marketing 1,67 0,06 0,10 0,48 

 39,16 0,06 2,35 11,19  

articole ISI 

(SRI) 

 

 

CONFERINŢĂ     

1. Administrarea afacerilor  18,50 0,06 1,11 5,28 

2. Relaţii Economice Internaţionale  7,17 0,06 0,43 2,04 

3. Finanţe 4,50 0,06 0,27 1,28 

4. Marketing 1,50 0,06 0,09 0,43 

5. Drept  1,00 0,06 0,06 0,28 

 32,67 0,06 1,96 9,33 

articole ISI (SRI) 

                                                                   Echivalent articole ISI cu SRI = 20,52 articole 

 

 Ca urmare a bunei colaborări cu conducerea Revistei Române de Statistică, s-au realizat 

două suplimente, până în data de 20 aprilie 2012, cuprinzând articolele simpozionului şi 

conferinţei, astfel încât în timpul manifestărilor, volumele să fie înmânate autorilor, să fie trimise 

Bibliotecii Naţionale şi co-organizatorilor şi să fie indexate în bazele de date internaţionale 
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(EBSCO, DOAJ - Directory of open access journals, Index Copernicus International, ICAAP - 

International Consorţium for the Advancement of Academic Publication).   

 Volumele au fost personalizate cu denumirea simpozionului şi a conferinţei, cu 

însemnele U.C. „D.C.”, cu o pagină de deschidere din partea conducerii U.C. „D.C.”. Cele două 

volume au fost incluse într-o mapă împreună cu programul simpozionului/conferinţei şi cu 

diploma de participare.  

 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti a organizat Conferinţa 

Internaţională „Interculturalitate  şi Strategii Competiţionale”, ediţia I, în perioada 24 - 26 

mai 2012. 

 La desfăşurarea acestei Conferinţe Internaţionale şi-au adus contribuţia cele cinci 

institute de cercetări, inclusiv Institutul de Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare, care a 

organizat Secţiunea a II-a „Internaţionalizarea Economică - Strategii şi Efecte”. 

 În cadrul secţiunii a II-a s-au prezentat 29 de comunicări ştiinţifice de către cadre 

didactice din U.C.”D.C.” de la facultăţile cu profil economic din Bucureşti şi din ţară, precum şi 

de către cadre didactice de la alte instituţii de învăţământ superior (A.S.E. Bucureşti, 

Universitatea Lucian Blaga Sibiu). 

 Toate articolele au fost traduse în limba engleză, verificate de colectivul de referenţi 

ştiinţifici şi redactate conform cerinţelor de publicare. 

 Aceste articole urmează să fie publicate după cum urmează: 

 -  8 articole în numerele 3-4 ale revistei „Orizonturi ale Cunoaşterii”, revistă    

     U.C.”D.C.”, indexată în 2 baze de date INDEX COPERNICUS şi C.E.E.O.L. 

 - 21 articole în numerele .......... ale revistei „Orizonturi ale cunoaşterii” revistă 

U.C.”D.C.”, indexată în 4 baze de date INDEX COPERNICUS şi C.E.E.O.L. ULRICH’S WEB - 

GLOBAL SERIAL DIRECTORY - USA şi CABELL’S DIRECTORY OF PUBLISHING 

OPPORTUNITIES, USA.  

 Numărul mare de articole, cărţi şi comunicări ştiinţifice susţinute de cadrele didactice din 

U.C.”D.C.”, de la facultăţile cu profil economic din Bucureşti şi din ţară constituie rezultatul 

intensificării activităţii de cercetare ştiinţifică, în scopul îmbunătăţirii ierarhizării programelor de 

studii şi pentru o clasificare superioară a universităţii. 

 Aceste realizări au fost rezultatul dialogului permanent cu decanii şi prodecanii 

facultăţilor economice, cu coordonatorii de domenii, subdomenii şi cu responsabilii de teme. 

 În perspectivă, se impune a se avea în vedere următoarele: 

 - o mai bună corelare a programului de cercetare a institutului cu programele de cercetare 

ale facultăţilor cu profil economic; 
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 - constituirea unui portofoliu de articole pentru revista „Orizonturi ale cunoaşterii”; 

 - constituirea unui corp de traducători de limba engleză pentru asigurarea corectitudinii 

traducerilor articolelor, comunicărilor etc; 

 - elaborarea unui prospect cu oferta de cercetare a institutului; 

 - intensificarea eforturilor pentru participarea la licitaţii de teme de cercetare ce urmează 

a fi realizate din parteneriat cu alte instituţii de învăţământ superior, mediul de afaceri, fonduri 

europene etc;  

 - organizarea unui concurs cu premii în cărţi, pentru cele mai multe şi mai interesante 

articole prezentate; 

 - intensificarea sprijinirii procedurilor de indexare în baze de date recunoscute a revistei 

„Orizont cultural” XXI.  

 

    

  

  

 


