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INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE MULTIDISCIPLINARE
„DIMITRIE CANTEMIR”

Instituţionalizarea cercetării ştiinţifice în ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR este un
proces necesar, costisitor, complex şi în pas cu noile reglementări cuprinse în noua Lege a
Învăţământului. Acest demers continuu presupune o ancorare tematică în evoluţia socio-
economică a societăţii, cunoaşterea tendinţelor politice, a stării reale a resurselor de hrană,
energetice, de apă potabilă şi a evoluţiei serviciilor, ca premisă a modernizării.

În altă ordine de idei, înnoirea, inovarea devin criterii obligatorii, iar resursele umane
trebuie să fie cuprinse în permanenţă în programe de reciclare şi perfecţionare.
            Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, alături de celelalte instituţii de învăţământ
superior din România, s-a înscris în spiritul prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995,
republicată cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 319/2003  privind
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi a Ordonanţei Guvernului nr. 38/2004 pentru
modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată prin Legea nr. 230/2004.
          În evoluţia sa, din 1991 şi până în prezent, Universitatea noastră a parcurs etape esenţiale
în planul cercetării ştiinţifice, al atestării sale ca unitate de cercetare, al instituţionalizării
activităţii de cercetare, după cum urmează:
ü Acreditarea Universităţii Creştine ”Dimitrie Cantemir” prin Legea nr. 238/23.04.2002
ü Înfiinţarea Centrului de Cercetări Economice - ca departament distinct al Universităţii

Creştine ”Dimitrie Cantemir”, coordonat de Senatul Universităţii, prin Hotărârea
Senatului universităţii din 08.04.1997

ü Acreditarea Centrului de Cercetări Economice, ca Centru de Excelenţă începând cu data
de 13.05.2005, conform Diplomei eliberate de către CNCSIS

ü Constituirea Comisiei Centrale pentru Coordonarea şi urmărirea activităţii de Cercetare
Ştiinţifică şi publicistică din Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir” conform
Hotărârii Senatului Universităţii din 29.03.2006

ü Atestarea activităţii de cercetare-dezvoltare a Universităţii Creştine ”Dimitrie
Cantemir” prin Decizia ANCS nr. 9696/14.07.2008, conform H.G. 551/2007

ü Constituirea Consiliului de Cercetare Ştiinţifică, conform Hotărârii Senatului din
22.12.2008

ü Înfiinţarea Institutului de Cercetări Ştiinţifice multidisciplinare prin Hotărârea nr.
41/26.11.2009

 În structura Institutului de Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare  sunt cuprinse :
§ Centrul de Excelenţă  pentru Cercetări Economice
§ Centrele de Cercetare organizate în cele 14 facultăţi componente
       ale Universităţii
§ Alte două Centre de Cercetare: Cercetări  vizând  ştiinţele  cognitive  şi

Centrul de Cercetări medicale
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§ Departamentul de Publicaţii, concretizat până în prezent astfel :
- Orizonturi ale Cunoaşterii;

                  - Cogito;
                  - Geo-Carpathica;
                  - Euromentor;
                  -  Revista masteratelor.

             Actualmente, Institutul de Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare este direct
subordonat Senatului Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”.

2. Misiunea cercetării ştiinţifice în universitate
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.
            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 care cuprinde
obiective ce se vor derula până în 2013, ca prim orizont.
                  Dintre  acestea menţionăm:

- Creşterea contribuţiei cercetării la creşterea vizibilităţii cercetării româneşti 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 infrastucturii necesare cercetării.
- Încadrarea cu un număr minim de cadre permanente în structura Institutului de

Cercetări Ştiinţifice.

3. Obiective strategice
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.
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3.1. Obiectivele strategice majore ale cercetării ştiinţifice pentru perioada
2010-2013 vizează:
a. strategia domeniilor şi direcţiilor prioritare de cercetare;
b. integrarea cercetării ştiinţifice din Universitate în sistemul naţional, european şi
internaţional;
c. creşterea vizibilităţii şi recunoaşterea naţională şi internaţională a activităţii de
cercetare ştiinţifică din universitate;
d. asigurarea calităţii cercetării ştiinţifice în universitate prin stabilirea unor indicatori
de performanţă în cercetare, compatibili cu standardele europene/internaţionale;

 e. dezvoltarea infrastructurii de cercetare;
 f. modernizarea managementului cercetării etc.

3.2. Obiective strategice specifice
a) adaptarea specializării facultăţilor noastre la cerinţele economiei naţionale, prin

P.N.C.D.I. – II;
 b) aplicarea tehnologiei informaţiei în învăţământ şi cercetare;

c) ştiinţele socio-economice şi umaniste, prin oferte de cercetare şi contracte cu
comunitatea de afaceri;

d) protecţia mediului;
e) alte obiective etc.

4. Programe de activitate, studii, planuri de cercetare
   Corespunzător raportărilor făcute în diferite perioade, preocupările din ultimul

deceniu, realizările şi propunerile de granturi spre finanţare, relevă o reală efervescenţă, pentru
numeroase grupuri şi o diversitate tematică corespunzătoare specializărilor celor 14 facultăţi
componente ale Universităţii Creştine ”Dimitrie Cantemir”.

4.1.  Sesiuni ştiinţifice organizate în perioada 1991-2011
          Dintre cele 22 sesiuni ştiinţifice organizate din 1991 şi până în prezent,16 sunt mai
semnificative şi s-au finalizat cu câte o culegere de comunicări.
         Tematica acestora a fost aplicată la principalele procese macroeconomice şi sociale care
s-au desfăşurat în această perioadă cum sunt:

- Reforma în România
- România în procesul de integrare europeană şi în structurile euroatlantice
- Implicaţiile aderării şi integrării României la Uniunea Europeană
- Dezvoltarea zonelor metropolitane în România
- Criza economico-financiară în contextul globalizării
- Comemorări ale unor mari personalităţi ale istoriei României: Dimitrie Cantemir şi

Ştefan cel Mare
- Prima sesiune ştiinţifică a studenţilor etc.

În perioada de referinţă au fost realizate „culegeri de comunicări” într-un număr de
25 volume, cu un număr de peste 11.000 de pagini, distribuite la bibliotecile celor 14 facultăţi
şi utilizate în schimburile cu instituţii similare.
           Numai în ultimii 6 ani (2005-2011),  au fost realizate 15 volume, însumând circa 7.000
pagini şi cuprinzând un număr de 1200 de comunicări prezentate de către 1100 de autori.
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4.2. Participări la alte sesiuni ştiinţifice
Manifestări ştiinţifice internaţionale organizate (cele mai importante 10 evenimente):

 - Sesiunea Ştiinţifică Internaţională ”330 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir -
personalitate marcantă a culturii europene”, Bucureşti, 2003;
- Sesiunea Ştiinţifică Internaţională comemorativă ”Ştefan cel Mare şi Sfânt- 500 ani”,
Bucureşti, 2004;
- Simpozionul Ştiinţific internaţional ”Constituţia Europeană - moment esenţial pentru
viitorul Europei”, Bucureşti, 2003;
- Al IV-lea colocviu româno-italian cu tema ”Probleme de geografie comparată: Friuli-
Venezia - Giulia şi România Carpato-Danubiano-Pontică”, Universitatea din Trieste, iunie
2000;
- Al V-lea colocviu italo-român de geografie economică şi umană cu tema  ”Regiuni în
comparaţie: Delta Dunării şi litoralul românesc al Mării Negre şi Delta Padului şi litoralul
septentrional al Mării Adriatice”, Sibiu, Tulcea, Constanţa, România, 28 iunie-3 iulie 2001;
- Al VI-lea colocviu româno-italian de geografie umană şi economică cu tema: ”Friuli-
Venezia - Giulia  ca regiune de tranzit şi aşezare a imigranţilor români”, Trieste, Italia, 13-
16 martie 2002;
-  Al  VII-lea  colocviu  româno-italian  de  geografie  umană şi  economică cu  tema:
”Dezvoltarea durabilă a zonelor montane”, Sibiu, România, 19-21 septembrie 2003;
- Al VIII-lea colocviu italo-român de geografie economică şi  umană cu tema:  ”Regiunea
Friuli-Venezia-Giulia după extinderea Uniunii Europene. Schimbări şi perspective”,
Gorizia, Italia, 13-15 ianuarie 2005;
- 300 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei a domnitorului cărturar „Dimitrie Cantemir”,
2010.

Tot în aceeaşi perioadă, cadrele didactice şi cercetătorii din universitatea noastră au
participat şi la alte sesiuni ştiinţifice interne şi internaţionale, susţinând comunicări după cum
urmează:

- 715 participări la sesiuni interne;
- 61 participări la sesiuni internaţionale.

4.3. Planuri de cercetare şi realizări
        Anual,  Centrul  de  cercetări  a  elaborat  Planuri  de  cercetare,  cumulând  planurile  de
cercetare pe facultăţi, planul de cercetare al Centrului de Excelenţă în Cercetarea Economică
şi Planul de Cercetare pe Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”. În continuare, vom
prezenta câteva perioade de propuneri şi lucrări realizate după cum urmează:

- între 2001 - 2003 - 14 culegeri de comunicări;
- între 2003 - 2005 - 12 granturi propuse;
- între 2001 - 2007 - 30 cercetări pentru beneficiari externi;
- între 2001 - 2003 - 15 cercetări interne;
- între 2003 - 2008 - 35 de participări la cercetări contractate de alte instituţii;
- între 2005 - 2007 -  programele de cercetare cu cuprins şi s-au realizat următoarele:
                          - cursuri 575;

                                - cercetări aplicative, articole şi comunicări 796;
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                                - teze doctorat 155;
                                - referate doctorat 148;
                                - examene doctorat (comisii) 24;
                                - conducători doctorat 6;
                                - tratate 6;
                                - dicţionare 5;
                                - granturi (participări) 33;
                                - agenţie de turism virtuală (cercetare) 5;
                                - program de simulare a unui firme europene integrate 2;

- între 2007- 2010 programele de cercetare au cuprins şi s-au realizat următoarele:
                          - cărţi didactice 714;
                          - cărţi extradidactice 467;
                          - articole ISI + B 252 (I.S.I. - 206; B+ - 286)
                          - cercetări (participări) 486;
                          - participări la reuniuni ştiinţifice interne 1241;
                          - participări la reuniuni ştiinţifice externe 207;
                          - alte participări 1020, din care, în colective de redacţie – 37 cotate I.S.I.

5. Structuri şi distincţii
Din totalul cadrelor didactice din Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir” (299 în

2009) 176 sunt doctori şi 82 doctoranzi; dintre aceştia, 58 sunt profesori, 49 de conferenţiari,
127 de lectori, 53 de asistenţi şi 12 preparatori. În ceea ce priveşte structura pe grade de
cercetare aceasta cuprinde: 15 cercetători principali gr. I, 9 cercetători principali gr. II, 4
cercetători principali gr. III şi 5 cercetători ştiinţifici.

Dintre profesorii existenţi în Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir” 25 sunt
conducători de doctorat, 6 cadre didactice au obţinut BREVETE de MANAGER în turism şi
2 profesori au obţinut PREMII ale ACADEMIEI ROMÂNE.

În acelaşi timp, 29 dintre cadrele noastre didactice sunt cenzori, responsabili sau
membri ai unor publicaţii cotate A şi 27 în colectivele de redacţie ale unor publicaţii cotate B.

6. Perspective

Prin înfiinţarea INSTITUTULUI de CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE MULTIDIS-
CIPLINARE, are loc definitivarea instituţionalizării cercetării ştiinţifice din Universitatea
noastră.

Existenţa celor 16 Centre de Cercetări, înseamnă colective de cercetare, planuri anuale
de cercetare, consilii ştiinţifice, directori şi parteneriate cu institute ale Academiei Române sau
alte instituţii.

În strategia, în curs de elaborare, a institutului sunt cuprinse „parteneriate„ şi cu
asociaţii ale agenţilor economici, cu universităţi din România şi din alte ţări, abordarea
structurilor naţionale şi europene ale planurilor de dezvoltare şi, mai ales, ale celor de ieşire din
criza actuală.

În activitatea Institutului, în afara prevederilor planurilor pe centre de cercetare, mai
sunt incluse următoarele:

- Realizarea unei monografii „Dimitrie Cantemir”;
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- Realizarea a două lucrări de teorie economică:
- Tratatul de economia turismului;
- Tratatul de economia şi gestiunea întreprinderii;

- Realizarea  unei lucrări originale, inexistente în Europa şi în lume:
- ENCICLOPEDIA TURISTICĂ A ROMÂNIEI.

7. Parteneriate – Cooperări

7.1. Parteneriate interne cu:
- Universitatea Politehnica - Bucureşti;
- Universitatea Naţională de Apărare – Bucureşti;
- Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii – Bucureşti;

            - Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

7.2. Cooperări internaţionale cu:
· Convenţie de colaborare între CCIA Timişoara şi Universitatea Creştină ”Dimitrie

Cantemir” şi L’ecole Superiore de gestion et de Management, GIOP Franţa / 29 oct.
2002;

· Acordul Ştiinţific, Educaţional şi Cultural încheiat în 13 iulie 1999 între
Universitatea din Trieste şi Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir”, Bucureşti.

· Convenţie Universitatea din Pisa + alte convenţii
Cooperări şi relaţii cu:

· Universitatea “Thammasat” din Bangkok, Thailanda:
· New York University – S.U.A
· Jackson State University – Missippi – S.U.A.
· Otawa University – Canada
· Universitatea din Caliggary – Canada
· Institutul Hoover – Universitatea Stanfort – San Francisco – S.U.A.
· Universitatea Guttenberg – Mainz – Germania
· Universitatea Internaţională Creştină – Tokyo – Japonia
· Universitatea din Valencia şi Universidad Cardenal Herrera  - Spania
· Centrul Internaţional de Formare Europeană şi Institutul de Înalte Studii

Internaţionale  de la Nisa – Franţa;
· Libera Universita Maria Assunta – Roma – Italia
· Universitiatea Modernă – Lisabona – Portugalia
· Collage of the Ozarks – Missouri – S.U.A.
· Universitatea Olandei de Nord – Olanda
· Institutul de Turism şi Timp Liber CHN – Leeewarden – Olanda

7.3. Parteneriate ale Centrelor de Cercetări:
a)  - Acord de cooperare între Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia
Română şi Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” nr. 521/12.11.2009;
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b)  - Protocol de colaborare între Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca şi
Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări
Socio-Umane nr. 342/18.05.2010;
c) - Protocol de colaborare între Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii Creştine
“Dimitrie Cantemir” şi Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al
Academiei Române nr. 188/24.02.2009;
d) - Protocol de cooperare şi colaborare în cercetarea şi activitatea ştiinţifică economică
între Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare “Victor Slăvescu” din cadrul
Institutului Naţional de Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu” al Academiei
Române nr. 241/10.11.2009;
e)  - Acord între Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi
Protecţiei Sociale şi Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” nr.5. 92115/01.10.2008,
Act adiţional I/2008, Competiţia 2/2008;
f)  - Convenţie-cadru de parteneriat academic între Universitatea Creştină „Dimitrie
Cantemir” şi Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române;
g) - şi altele

DIRECTOR

Prof. univ. dr. Ion IONESCU


