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1. SINTEZA PROGRAMULUI DE CERCETARE STIINTIFICA 
AL I.C.S.M. PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020 – 2021 

 

 

Nr. 
Crt. 

 

DENUMIREA MANIFESTARII 
STIINTIFICE 

FORMA DE 
MANIFESTARE 

PERIOADA 
DESFASURARII 

OBSERVATII 

1 

„Politica Fiscală a României si 
Impactul Acesteia Asupra 

Dezvoltării Societăţii 
Româneşti“,  
Ediţia a VII-a 

Conferinta 
Nationala 

25 - 27  
Februarie  

2021 

Programul conferintei va fi publicat pe site –ul 
I.C.S.M. http://www.ucdc.ro/io/index.html 
Lucrările vor fi publicate într-un volum cu ISBN sau 
într-un număr al revistei Knowledge Horizons – 
Economics (http://orizonturi.ucdc.ro) 

2 
„Turismul – Şansa Economiei 

Naţionale“,  
Ediţia a VI-a 

Conferinţa 
Naţională cu 
participare 

Internaţională 

20 Mai 
2021 

Programul conferintei va fi publicat pe site –ul 
I.C.S.M. http://www.ucdc.ro/io/index.html 
Lucrările vor fi publicate într-un volum cu ISBN sau 
într-un număr al revistei Knowledge Horizons – 
Economics (http://orizonturi.ucdc.ro) 
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2. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE CE URMEAZĂ A FI REALIZATE ÎN CADRUL I.C.S.M.  
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

 
Nr. 
crt. 

Obiectiv strategic Activităţi Responsabil(i) 
Termen de 
finalizare 

Institut 

1.  
Crearea unui mediu de cercetare performant și atractiv 
pentru specialiști 

Conferinte, simpozioane, mese rotunde, editare 
manuale, cursuri universitare, tratate, reviste de 
specialitate 

Conducerea I.C.S.M. 
Septembrie 

2021 
I.C.S.M. 

2.  
Promovarea excelenței în ceea ce privește rezultatele 
cercetării științifice și ale inovării în domeniile de 
specialitate ale U.C.D.C. 

Conferinte, simpozioane, mese rotunde, editare 
manuale, cursuri universitare, tratate, reviste de 
specialitate 

Conducerea I.C.S.M. 
Septembrie 

2021 
I.C.S.M. 

3.  
Stimularea competitivității în atragerea de fonduri 
naționale și internaționale 

Conferinte, simpozioane, mese rotunde, editare 
manuale, cursuri universitare, tratate, reviste de 
specialitate 

Conducerea I.C.S.M. 
Septembrie 

2021 
I.C.S.M. 

4.  

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 

Conferinte, simpozioane, mese rotunde, editare 
manuale, cursuri universitare, tratate, reviste de 
specialitate 

Conducerea I.C.S.M. 
Septembrie 

2021 
I.C.S.M. 

5.  

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 

Conferinte, simpozioane, mese rotunde, editare 
manuale, cursuri universitare, tratate, reviste de 
specialitate 

Conducerea I.C.S.M. 
Septembrie 

2021 
I.C.S.M. 

6.  

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 

Conferinte, simpozioane, mese rotunde, editare 
manuale, cursuri universitare, tratate, reviste de 
specialitate 

Conducerea I.C.S.M. 
Septembrie 

2021 
I.C.S.M. 
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3. TEMELE DE CERCETARE PROGRAMATE CE URMEAZĂ A FI REALIZATE  
ÎN CADRUL I.C.S.M. ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

 

Nr. 
crt. 

Domeniul de studii 
universitare /Teme de 

cercetare ştiinţifică 

Perioada de 
realizare 

Proiect 
intern/ extern 

U.C.D.C. 

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. 

Valentina Zaharia 
  

1  

 
 

PROGRAME DE DEZVOLTARE  
A ANTREPRENORIATULUI  

ÎN RÂNDUL TINERILOR 

2015 - 2022 
Temă internă  
de cercetare 

Prof. univ.dr.  
Cristina Bălăceanu 

 
Conf. univ. dr.  
Daniel Stefan 

 
 

Prof. univ.dr.  
Cristina Bălăceanu 
Prof. univ.dr.  
Valentina Zaharia 
Conf. univ. dr.  
Daniel Stefan 
Lect. univ. dr.  
Cosmin Stoica 
Lect. univ. dr.  
Gheorghe Marinescu 
Conf. univ. dr. 
Emilia Pascu 
Conf.univ.dr. Roxana  
Arabela Dumitrascu 
Conf. univ. dr. 
Vadim Dumitrascu 

Conferinţe, articole de 
specialitate in reviste 

indexate BDI, editare şi 
publicare tratate, cărţi, 

cursuri universitare, 
manuale 

2  
DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI 

PROTECŢIA MEDIULUI  
2021 - 2025 

Temă internă de 
cercetare 

Conf. univ. dr.  
Camelia Pavel 

 

Prof.univ. dr. 
Cristina Bălăceanu 
Prof. univ. dr.  
Nicolae Neacsu 
Conf. univ. dr.  
Andreea Băltăreţu  
Conf.univ.dr.  
Camelia Pavel 
Conf. univ. dr.  
Anca Cristea 
Conf.univ.dr. 

Conferinţe, articole de 
specialitate in reviste 

indexate BDI, editare şi 
publicare tratate, cărţi, 

cursuri universitare, 
manuale 

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

Domeniul de studii 
universitare /Teme de 

cercetare ştiinţifică 

Perioada de 
realizare 

Proiect 
intern/ extern 

U.C.D.C. 

Responsabil(i) 
domeniu/temă de 

cercetare 
Echipa de cercetare 

Mod de valorificare1 

(Conferinta, volum 
de lucrari, carti, 

cursuri, articole etc) 

Oana Milea 
Lect. univ. dr.  
Petronela Nedea 

3  
DICȚIONAR DE RELAȚII 

ECONOMICE INTERNAȚIONALE 
2021 - 2025  Chitiba Constanta 

Prof. univ. dr 
Georgeta Ilie 
Conf. univ. dr,  
Doina Maria Tilea 
Lect. univ. dr,  
Ana Maria Dinu 
Lect. univ. dr. 
Adriana Zanfir 
Conf. univ. dr 
Oana Mionel 

 

II FINANŢE   
Prof. univ. dr.  

Marinella Turdean 
  

4  
MODELAREA DECIZIILOR 
ECONOMICO-FINANCIARE 

2012 - 2022 
Temă internă  
de cercetare 

Prof. univ. dr.  
Marinella Sabina 

Turdean 
 

Prof. univ. dr.  
Turdean Marinella Sabina  
Conf. univ. dr.  
Ghic  Grațiela 
Lect. univ. dr. Radu Sorin 
Conf. univ. dr.  
Roxana Arabela Dumitrascu 
Lect. univ. dr. 
Tatiana Dosescu 
Conf. univ. dr. 
Narcisa Isaila 
Lect. univ. dr. 
Claudia Bentoiu 

Conferinţe, articole de 
specialitate in reviste 

indexate BDI, editare şi 
publicare tratate, cărţi, 

cursuri universitare, 
manuale 

III CONTABILITATE   
Conf.univ.dr. 
Doina Maria Tilea 

  

5  

POLITICA FISCALĂ A ROMÂNIEI  
ŞI IMPACTUL ACESTEIA ASUPRA 

DEZVOLTĂRII SOCIETĂŢII 
ROMÂNEŞTI 

2014 - 2022 
Temă internă  
de cercetare 

 

Conf. univ. dr. 
Gabriel I. Năstase  
Conf. univ. dr. 
Daniela Penu  
Conf. univ. dr.  

Conferinţe, articole de 
specialitate in reviste 

indexate BDI, editare şi 
publicare tratate, cărţi, 

cursuri universitare, 
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Nr. 
crt. 

Domeniul de studii 
universitare /Teme de 

cercetare ştiinţifică 

Perioada de 
realizare 

Proiect 
intern/ extern 

U.C.D.C. 

Responsabil(i) 
domeniu/temă de 

cercetare 
Echipa de cercetare 

Mod de valorificare1 

(Conferinta, volum 
de lucrari, carti, 

cursuri, articole etc) 

Roxana Ionescu  
Conf. univ. dr.  
Luminiţa Jalbă 
Conf.univ.dr. 
Doina Maria Tilea 
Mirela Nicolae 

manuale 

IV MARKETING   
Prof. univ. dr. 

Valentina Zaharia 
  

6  
MARKETINGUL INOVĂRII  

 
2021 - 2025 

Temă internă de 
cercetare 

Prof. univ. dr.  
Valentina Zaharia 

Conf. univ. dr.  
Irina Nicolau 
Conf. univ. dr. 
Bogdanel Dragut 
Conf. univ. dr. 
Adina Musetescu  
Lect. univ. dr. 
Mirela Turkes 

Conferinţe, articole de 
specialitate in reviste 
indexate BDI, editare şi 
publicare tratate, cărţi, 
cursuri universitare, 
manuale 
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4. PROIECTE INTERNE DE CERCETARE STIINTIFICA CE URMEAZA A FI REALIZATE LA NIVELUL U.C.D.C. 

 COORDONATE DE I.C.S.M. IN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 
 

Nr. 
Crt. 

Domeniul de studii 
universitare / Tema de 

cercetare 

Institut 
U.C.D.C. 

Facultăţi Modalităţi de realizare Mod de valorificare 

1.  

POLITICA FISCALĂ A 
ROMÂNIEI ŞI IMPACTUL 

ACESTEIA  ASUPRA 
DEZVOLTĂRII  

SOCIETĂŢII ROMÂNEŞTI 
*A) 

I.C.S.M. 
Toate 

facultăţile 
U.C.D.C. 

 

 Conferinţa Naţională “POLITICA FISCALĂ A ROMÂNIEI ŞI IMPACTUL 

ACESTEIA ASUPRA DEZVOLTĂRII SOCIETĂŢII ROMÂNEŞTI” , Editia a VII-

a, 25 – 27 februarie 2021; 

 
 

 Conferinţe, articole de 
specialitate in reviste 
indexate BDI, editare şi 
publicare tratate, cărţi, cursuri 
universitare, manuale 

 Lucrările vor fi publicate într-
un volum cu ISBN sau într-un 
număr al revistei Knowledge 
Horizons – Economics 
http://orizonturi.ucdc.ro 

2.  
TURISMUL – ŞANSA 

ECONOMIEI ROMÂNIEI  
**B) 

I.C.S.M. 
Toate 

facultăţile 
U.C.D.C. 

 Conferinţa Naţională cu participare internaţională “TURISMUL – ŞANSA 

ECONOMIEI NAŢIONALE”, Ediţia a VI-a, 20 mai 2021. 

 Conferinţe, articole de 
specialitate in reviste 
indexate BDI, editare şi 
publicare tratate, cărţi, cursuri 
universitare, manuale 

 Lucrările vor fi publicate într-
un volum cu ISBN sau într-un 
număr al revistei knowledge 
Horizons – Economics 
http://orizonturi.ucdc.ro 
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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 ACESTEIA  
ASUPRA DEZVOLTĂRII SOCIETĂŢII ROMÂNEŞTI” 

  

 A.1. 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. 
 

 A.2. 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: 
- F.B.C. Bucureşti; 
- Ştiinţe Economice Cluj-Napoca; 
- M.T.C. Bucureşti; 
- A.A.I. Bucureşti; 
- alte facultăţi U.C.D.C., după cum este precizat la capitolul “Temele de cercetare 
 programate ce urmează a fi realizate în cadrul I.C.S.M. în anul universitar 2020-
 2021”. 

 
 A.3. Modalităţi de realizare: 

 conferinţe; 

 simpozioane . 
 
 A.4. 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. 
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 A.5. Secţiunile conferinţelor şi tematica orientativă: 
 

I.   Politica fiscala si sistemul fiscal din Romania: 
o Cresterea economica si ocuparea fortei de munca; 
o Principiile impunerii fiscale; 
o Componentele sistemului fiscal; 
o Armonizarea sistemului fiscal din Romania cu sistemul fiscal din U.E. 

 
II. Bugetul – Instrument de politica fiscala si echilibru macroeconomic: 

o Bugetul de stat - principalul plan financiar; 
o Balanta comerciala a Romaniei; 
o Analiza veniturilor si cheltuielilor bugetare; 
o Coordonate ale sistemului fiscal din alte tari. 

 
III. Fiscalitate comparata. Evaziunea fiscala – prevenire si combatere: 

o Sistemul fiscal din U.E. si din Romania; 
o Tehnici de prevenire si combatere a evaziunii  fiscale; 
o Forme ale evaziunii fiscale. Evaziunea fiscala licita si ilicita; 
o Frauda si eroare în evaziunea fiscala. 

 

 A.6. 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 inclusiv 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.   
 

 A.7. Rezultate şi diseminare: 

 conferinţe; 

 articole de specialitate in reviste indexate BDI; 

 editare şi publicare tratate, cărţi, cursuri universitare,  manuale. 

 
 A.8. Perioada de realizare: 01.01.2014 -15.09.2022 

 
 A.9. Buget: 

 Bugetul proiectului intern de cercetare ‘’Politica fiscală a României şi impactul acesteia asupra 
dezvoltării societăţii româneşti’’ este susţinut integral din fondurile proprii ale U.C.D.C. 
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 A.10. Sustenabilitate: 

• baza materială – U.C.D.C.; 
• suport I.T. – 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; 

 Revista “Economistul” a Asociatiei pentru Studii si Prognoze Economico-Sociale (A.S.P.E.S.); 

 InfoFISC - Omega Consulting & Management SRL Bucuresti. 
 

 
** B) “TURISMUL – ŞANSA ECONOMIEI ROMÂNIEI” 

 
 B.1. Obiectivele proiectului: 

 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. 

 

 B.2. Management şi Echipă: 

 Coordonator: Institutul de Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare (I.C.S.M.), prof. univ. dr. Nicolae Neacşu 

 Echipă: director, directori adjuncţi, cadre didactice şi studenţi ai facultăţilor: 
- M.T.C. Bucureşti; 
- Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca; 
- alte facultăţi U.C.D.C., după cum este precizat la capitolul “Temele de cercetare 

programate ce urmează a fi realizate în cadrul I.C.S.M. în anul universitar 2020-2021”. 
 

 B.3. Modalităţi de realizare: conferinţă. 

 B.4. Obiectivele manifestarii stiintifice: 

 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. 
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 B.5. Secţiunile conferinţei: 
I. Turismul – factor de dezvoltare a economiei naţionale:  

o turismul de litoral; 
o turismul de sănătate (balnear şi medical); 
o turismul montan; 
o turismul cultural-religios şi de afaceri; 

II. Dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului. 
III. Abordări inter şi transdisciplinare ale turismului  
 

 

 B.6. Tematica 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. 
 

 B.7. 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 
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 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 U.C.D.C. colaborează.   
 

 B.8. Rezultate şi diseminare: 

 conferinţe; 

 articole de specialitate in reviste indexate BDI; 

 volum de comunicări ştiinţifice 

 editare şi publicare tratate, cărţi, cursuri universitare,  manuale. 
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 B.9. Perioada de realizare:  2014-2022 

 
 B.10. Buget: 

 Bugetul proiectului intern de cercetare “Turismul – şansa economiei naţionale”  este susţinut 
integral din fondurile proprii ale U.C.D.C. 
  

 B.11. Sustenabilitate: 

• baza materială – U.C.D.C.; 
• suport I.T. – U.C.D.C.; 
• parteneri externi: 

 A.S.E. Bucureşti; 

 Liga Culturală a Românilor de Pretutindeni; 

 Universitatea din Bucureşti; 

 Universitatea „Ovidius“, Constanţa; 

 Agentia de Turism “Paralela 45”; 

 Fundaţia „Amfiteatru“; 

 Ministerul Turismului; 

 Universitatea “Spiru Haret”, filiala Vâlcea; 

 Revista “România Pitorească”; 

 Universitatea de Vest, Timişoara; 

 Revista „Vacanţe şi Călătorii“; 

 Asociaţia Profesioniştilor de Turism din România; 

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

 Editura „Royal Company“; 

 SIND Romania; 

 CEDES Cercetare-Dezvoltare, Bucureşti; 

 Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Turism, Bucureşti; 

 Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu; 

 Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“, Bucureşti; 

 Universitatea „Eftimie Murgu“, Reşiţa; 

 Organizaţia Patronatelor din Turismul Balnear din România; 

 Universitatea Creştină „Partium“, Oradea; 

 Universitatea Româno-Americană Bucureşti; 

 Universitatea „Corvinus“, Budapesta; 

 Asociaţia Profesională de Geografie şi Turism „Destin Geografic“. 
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5. CALENDARUL MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE ALE I.C.S.M.   

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021 
 

Nr.  
crt. 

Denumirea manifestării ştiinţifice 
Tipul 

manifestării 2 
Data 

desfăşurării 

Institut/ Facultate - 
Centru de cercetări 

organizatoare 
Instituţii partenere Valorificarea rezultatelor 3 

1  

 
„POLITICA FISCALĂ A 

ROMÂNIEI ŞI IMPACTUL 
ACESTEIA ASUPRA 

DEZVOLTĂRII SOCIETĂŢII 
ROMÂNEŞTI“,  
Ediţia a VII-a 

Conferinţa 
Naţională 

25 – 27 
februarie  

2021 
I.C.S.M. 

 Academia Româna ; 
 Direcţia Legislaţie Cod Fiscal, Ministerul Finanţelor ; 
 Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 

(C.E.C.C.A.R.) – Filiala Municipiului Bucureşti ; 

 A.S.E. Bucureşti; 
 Camera Auditorilor Financiari din România (C.A.F.R.); 
 A.S.P.E.S. – Asociatia pentru Studii si Prognoze Economico-Sociale ; 
 InfoFISC – Omega Consulting & Management SRL Bucuresti ; 
 Grupul de Presa « Economistul ». 

Programul conferintei va fi publicat pe  
site –ul I.C.S.M. 
http://www.ucdc.ro/io/index.html 
Lucrările vor fi publicate într-un volum cu ISBN 
sau într-un număr al revistei Knowledge 
Horizons – Economics (http://orizonturi.ucdc.ro) 

2  

„TURISMUL – ŞANSA 
ECONOMIEI NAŢIONALE“,  

Ediţia a VI-a 

Conferinţa 
Naţională cu 
participare 

Internaţională 

20 
mai 
2021 

I.C.S.M. 

 Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Turism 
 Academia de Studii Economice – Facultatea de Business şi Turism 
 Organizaţia Patronatelor din Turismul Balnear din România 
 Asociaţia Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România 

 Asociatia Nationala pentru Calitatea Serviciilor din Turism 
 Fundaţia „Amfiteatru“, Romania 
 Universitatea Crestina “Partium” Oradea; 
 Autoritatea Naţională Pentru Turism 
 A.S.P.E.S. – Asociatia pentru Studii si Prognoze Economico-Sociale ; 
 Grupul de Presa « Economistul ». 

Programul conferintei va fi publicat pe  
site –ul I.C.S.M. 
http://www.ucdc.ro/io/index.html 
Lucrările vor fi publicate într-un volum cu ISBN 
sau într-un număr al revistei Knowledge 
Horizons – Economics (http://orizonturi.ucdc.ro) 

                                                 
2 Conferinţă internaţională/ conferinţă cu participare internaţională/ conferinţă naţională/ masă rotundă/ dezbatere ştiinţiifică etc. 
3 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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6. ALTE MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE ORGANIZATE DE I.C.S.M.  
ÎN COLABORARE CU CENTRELE DE CERCETARE  

ALE FACULTĂŢILOR / CADRE DIDACTICE  
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021 

 
 Lansări de carte; 
 Mini-expoziţii cu rezultate ale cercetării ştiinţifice; 
 Vizite în laboratoare şi departamente de cercetare; 
 Ziua cercetătorului. 

 
 

7. PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE 
 

Institutul de Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare coordonează şi colaborează cu colegiile de 
redacţiile ale revistelor domeniilor specifice din cadrul institutului pentru editarea revistei de specialitate 
Knowledge Horizons – Economics (cu primul număr apărut în anul 2009) P-ISSN 2069-0932 / E-ISSN 
2066-1061, www.orizonturi.ucdc.ro, office@ucdc.ro, khe@ucdc.ro. 

 
Revista nu are personalitate juridică şi este editată de U.C.D.C. din fonduri proprii. În afară de taxele 

atrase din publicarea articolelor autorilor care au participat la conferinţe organizate de universitate, revista 
este finanţată exclusiv de către UCDC.  

 
Articolele sunt primite la redacţie sau cu ocazia organizării conferinţelor fiind validate în şedinţele de 

lucru ale consiliului ştiinţific din cadrul acestora. În urma rezoluţiei favorabile a acestora articolele sunt 
publicate. 

 
Se va relua indexarea revistei în următoarele baze de date: 

EBSCO, Host 
ProQuest 
RePec 
Ulrich’s Periodicals Directory 
Open J-Gate 
IndexCopernicus 
Global Impact Factor 

De asemenea se va avea în vedere şi indexarea revistei şi în alte baze de date accesibile, în mod 
deosebit din China şi India. 

Revista apare în patru numere pe an, cu o frecvenţă suficientă pentru a putea acoperi necesarul de 
articole ale cadrelor didactice de la facultăţile economice din U.C.D.C. (inclusiv pentru conferințele 
organizate de către aceste facultăţi): 
 

 
 

 

 

 

http://www.orizonturi.ucdc.ro/
mailto:office@ucdc.ro
mailto:khe@ucdc.ro
http://orizonturi.ucdc.ro/bdi/ebsco.pdf
http://www.orizonturi.ucdc.ro/bdi/proquest.pdf
http://ideas.repec.org/s/khe/journl.html
http://www.orizonturi.ucdc.ro/bdi/ulrichs.pdf
http://www.orizonturi.ucdc.ro/bdi/open-j-gate.pdf
http://jml2012.indexcopernicus.com/Knowledge+Horizons+Economics,p3539,3.html
http://globalimpactfactor.com/knowledge-horizons-economics/
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8. 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; 

 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. 
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9. 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 domeniul „Stiinţe 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  socio-economic şi în mediul înconjurător al activităţilor de turism şi comerţ, 
nevoia de reglementare juridică şi  adaptarea continuă la  noile realităţii  româneşti. 

 
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.       
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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. 

 

 

10. 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, 5 octombrie 2020 

     
          Director I.C.S.M., 

Prof. univ. dr. Gheorghe Lepădatu 
     

                     
                        Director adjunct I.C.S.M., 

  Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu 

 

 
 
 


