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   UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR” 
     INSTITUTUL DE CERCETARI STIINTIFICE MULTIDISCIPLINARE 
 
 
 
 

N  O  T  A  
 
 

 În perioada 26 – 28 martie 2019, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” prin intermediul Institutului de 
Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare a organizat Ediţia a VIII-a a Conferinţei Naţionale „CONJUNCTURI ŞI DIRECŢII 
NOI ÎN DEZVOLTAREA ECONOMICĂ”. 
 La această ediţie s-au înscris 84 comunicări, prezentându-se în plen şi pe secţiuni 42 comunicări după cum 
urmează: 
 

DESFĂŞURAT  ÎN: 
COMUNICĂRI 

Înscrise susţinute 

PLEN 24 13 

Secţiunea I – Administrarea afacerilor  19 8 

Secţiunea II – Management financiar-contabil 20 11 

Secţiunea III – Impactul evolutiei economice, sociale si juridice asupra drepturilor 

omului 

21 10 

TOTAL: 84 42 

 
 Comunicările vor fi publicate într-un volum cu ISBN sau ca supliment al revistei Knowledge Horizons-
Economics. 
 
 OBSERVAŢII: 
 
- cu această ocazie a fost prezentat volumul:     
 

 „O sută de ani de creativitate şi progres a elitei oamenilor de ştiinţă şi cultură români (1 Dec. 1918 – 1 
Dec. 2018)”, Autor: Conf. univ. dr.  Gabriel I. NĂSTASE, ISBN 978-606-26-0975-7, Editura Pro Universitaria, 
Bucureşti, 2018; 
 

- în plen şi pe secţiuni s-au prezentat 43 comunicări, fiind prezente 17 cadre didactice prezente în sală; 
- la această conferinţă s-au înscris dupa cum urmează: 
 
 - cadre didactice de la toate facultăţile din U.C.D.C. (M.T.C., F.B.C., A.A.I., Marketing, F.S.J.A., L.L.S.); 
 - cadre didactice de la A.S.E. Bucureşti; 
 - cadre didactice de la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi; 
 - cadre didactice de la Universitatea Crestina “Partium” Oradea; 
 - cadre didactice de la Universitatea “Spiru Haret” Bucureşti; 
 - cadre didactice de la Universitatea “Tomis” Constanta; 
 - cadre didactice de la Universitatea “Ovidius” Constanta; 
 - cadre didactice de la Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu; 
 - cadre didactice de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi; 
 - reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne; 
 - reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Bucureşti. 
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 PUBLICAREA ARTICOLELOR 

 
Articolele rezultate în urma comunicărilor prezentate în cadrul conferinţei vor fi publicate într-unul din numerele de 

pe anul 2019 al revistei Knowledge Horizons – Economics. 
 
Publicarea articolelor în limba engleză (pentru personalul din afara U.C.D.C.) se va face după achitarea taxei 

de 150 lei/articol. 
 
 Analiza SWOT a Conferinţei naţionale cu participare internaţională cu tema „CONJUNCTURI ŞI 
DIRECŢII NOI ÎN DEZVOLTAREA ECONOMICĂ”, Ediţia a VIII-a, 26 – 28 martie 2019: 
 
1. Puncte forte: 

 tematică variată – acoperă multe domenii; 

 publicarea în revista “Knowledge Horizons – Economics”; 

 cercetători / moderatori cu experienţă; 

 actualitatea tematicii conferinţei. 
 
2.     Puncte slabe:  lipsa interesului de a participa la desfasurarea lucrarilor conferintei din partea unor cadre didactice 
din universitate. 
 
3.     Oportunităţi: 

 actualitatea tematicii conferinţei permite participarea tuturor cadrelor didactice din U.C.D.C., indiferent 
de facultate; 

 numeroşi tineri cercetători care doresc să participe / să 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 naţionale şi internaţionale. 

 
4. Propuneri: 

 încurajarea participării cercetătorilor / cadrelor didactice din celelalte facultăţi U.C.D.C. din ţară; 

 introducerea prezentărilor virtuale pentru cercetători din ţară / străinătate; 

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

sugestii, întrebări); 

 sprijinirea participării cadrelor didactice U.C.D.C. la manifestări ştiinţifice din ţară / străinătate pentru 

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

 acces la baze de date şi achiziţia de noi titluri la Bibliotecă; 

 reactivarea 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. 

 

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

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

 
 
 
 
Bucureşti, 28 martie 2019 


