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1. CUVÂNTUL RECTORULUI
Asemeni

de

Confi rma rea es te da tă de faptul că

România ,

Uni versi ta tea Cons tantin Brâncoveanu a fos t

Uni versi ta tea „Cons tantin Brâncoveanu” es te

a credi ta tă în anul 2002 printre pri mele şase

chema tă să răspundă în continua re ceri nţelor

unită ţi de învă ţământ de drept pri va t şi

Procesului de la Bologna , potri vi t noilor

utili tate publică di n ţa ra noas tră şi, mult mai

s tanda rde

compa tibilita te,

recent, în 2011, cotată cu califi ca ti vul “gra d de

performanţă şi competiti vi ta te. Integra rea în

încredere ridi cat” de că tre Agenţia Română de

învă ţă mânt

celorlal te
superior

de

ins ti tuţii
din

cali tate,

Asigura re a Calită ţii în Învă ţământul Superi or.
Structura de ti p consorţial, cu fa cul tă ţi în
muni cipiile Pi teşti , Rm. Vâlcea şi Brăila, fa ce

Aria Europeană a Învă ţă mâtului Superi or
(EHEA) şi a Cercetă rii Ştiinţifi ce (ERA) aduce
numeroase oportuni tă ţi lega te de mobilita te,
integra re în reţele europene, pa rteneria te

din Uni versita tea Cons tantin Brâncoveanu un

pentru cerceta re i nova re etc., pentru ca re

a ctor

cu

contri buţii

semnifi ca ti ve

Uni versi ta tea Constantin Brâncoveanu va

dezvol tarea

echilibrată

a

trebui să-şi mobilizeze toate resursele. În

administra ti ve cu pa rti cula rită ţi economi ce şi

a celaşi

trei

la

regiuni

liberaliza rea

pieţei

sociale di feri te. În a celaşi ti mp, integra rea în

premisele

unei

reţeaua europeană SPACE (European Network

competi ţii acerbe, că reia îi vor fa ce fa ţă doa r

for Business Studies and Languages) creează

cei ca re se anga jează să sus ţină EXCELENŢA în

premisele contri buţiei la dezvol ta rea Ariei

toţi pilonii ei : educa ţie, cerceta re, inova re,

Europene a Învă ţă mântului Superior (EHEA) şi

contribuţie la dezvolta rea comuni ta ră .

a Ariei Europene a Cercetă rii Ştiinţi fi ce (ERA).

timp

educaţi onale

însă ,
creea ză
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satis facerii nevoii de competenţă a mediului
socioeconomi c;

b)

cerceta re

ştiinţifi că ,

dezvol tare, i nova re şi transfer tehnologi c, prin
crea ţie indi vi duală şi colecti vă , în domeniul
ştii nţelor,

precum

disemina rea
contribuţie

şi

rezul tatel or
a cti vă la

valori fi ca rea

şi

a ces tora ;

c)

dezvol ta rea locală ,

regională şi na ţională din punct de vedere
Misiunea asuma tă de Uni versita tea
Cons tantin Brâ ncoveanu şi transpusă în Ca rta
Uni versi ta ră a re în vedere genera rea şi

social, economi c, cul tural printr-o impli ca re
puterni că în via ţa comuni ta ră , soluţiona rea
problemelor concrete ale a ces teia.

trans ferul de cunoştinţe că tre societa te pri n:
a) forma re ini ţială şi continuă la ni vel
uni versita r, în s copul dezvol tării personale, al
inserţiei profesionale a indi vidului

şi a

Rector,
Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu
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2. CADRUL JURIDIC, MISIUNEA ŞI
OBIECTIVELE UNIVERSITĂŢII
Uni versi ta tea “Constantin Brâncoveanu”
din Pi teşti es te o uni versita te de drept pri va t
şi utilita te publi că ce funcţionea ză pe baza
pri ncipiului autonomiei uni versi ta re, potri vi t
legislaţiei în vigoa re, pentru coordona ta
a cademi că şi de cerceta re ştiinţi fică şi pe
pri ncipiul non-profit, pentru coordona ta
gestiunii economi co-financia re. Uni versita tea
es te o comuni ta te a cademi că dis tinctă ,
fondată în anul 1991, ca re funcţionea ză în

ba za Cons tituţiei României , a legislaţiei din
domeni ul învă ţământului şi a celorlal te
reglementă ri legale. Ca drul legal în baza
că ruia îşi des făşoa ră a cti vita tea este asigura t
de dispoziţiile Legii nr. 242/23 aprilie 2002
pri vi nd a credi ta rea Uni versi tă ţii „Cons tantin
Brâ ncoveanu” din Pi teşti şi ale Legii educa ţiei
na ţionale nr. 1/2011 cu modifi că rile şi
completă rile ul terioa re.

Uni versi ta tea a luat fiinţă în anul 1991.
Uni versi ta tea „Consta ntin Brâncoveanu” din
Pi teşti a dobândi t personalita te juridi că prin
Sentinţa Tribunalului Argeş nr. 25/PJ din 7
aprilie 2000. Uni versita tea „Cons tantin

Brâ ncoveanu” din Pi teşti a fos t acredi tată prin
lege, încă di n anul 2002, fă când pa rte din
pri mul grup de şase ins ti tuţii de învă ţă mânt
superi or pa rti cula re ca re au benefi cia t de
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recunoa ştere şi a deveni t astfel o componentă
a sis temul ui na ţional de învă ţământ superi or.
În luna noiembrie 2010, Uni versi ta tea
„Cons tantin Brâncoveanu” din Piteşti a primi t
vi zi ta unei misiuni a Agenţiei Române de
Asigura re a Cali tăţii în Învă ţă mântul Superi or
(ARACIS), pentru evaluare ins ti tuţională
externă. Scopul evaluă rii ins ti tuţionale
externe a fost a cela de a certi fi ca măsura în
ca re Uni versita tea „Cons tantin Brâ ncoveanu”
din Pi teşti pune în apli ca re valorile de
referinţă
ale
Procesului
Bologna ,
exerci tându-şi misiunea de a oferi progra me
de educaţie, formare profesională de ni vel
uni versita r şi pos tuni versita r şi pa rti cipă la
realiza rea Spa ţiului European al Cercetă rii
Ştiinţi fi ce, prin obţinerea unor rezulta te la
ni vel de excelenţă în domeniul cercetă rii
ştii nţifi ce. Consiliul ARACIS a hotă râ t, în luna
ianua rie 2011, a corda rea califica ti vului „Grad
de încredere ridi ca t” pentru Uni versita tea
„Cons tantin Brâ ncoveanu” din Pi teşti ,
ins ti tuţia noastră fiind a treia ins ti tuţie de
învă ţă mânt superi or de drept pri va t ca re
pri meşte cel mai înalt califi ca ti v din pa rtea
ARACIS.
Uni versi ta tea „Constantin Brâncoveanu”
din Pi teşti es te organiza tă şi funcţionează
independent de ori ce interferenţe ideologi ce
sau poli ti ce. În cadrul Uni versi tă ţii „Cons tantin
Brâ ncoveanu” din Pi teşti funcţionează 6
fa cul tăţi , la ni velul că rora sunt organiza te
progra me de s tudii uni versita re de li cenţă
a credi ta te sau autori zate şi progra me de
mas ter a credita te. As tfel , în prezent, în cele
şase fa cul tă ţi funcţionea ză un numă r de 27
progra me de s tudiu de li cenţă şi 14 progra me
de s tudii de mas ter.
Domeniul de competenţă al Uni versită ţii
„Cons tantin Brâncoveanu” di n Pi teşti îl
consti tuie ştiinţele economi ce şi sociale.
Analiza compa ra ti vă a progra melor de s tudii
ale uni versi tă ţilor româneşti ne a ra tă că
Uni versi ta tea „Cons tantin Brâncoveanu” es te
una dintre puţinele ins ti tuţii de învă ţă mânt

superi or românes c ca re abordea ză în
exclusi vi ta te a cest domeniu de ştiinţă . Astfel ,
domeniile şi progra mele de s tudii dezvol ta te
sunt: Ştiinţe Economice (Mana gement;
Ma rketing; Contabilita te şi informati că de
gestiune; Economie şi a faceri interna ţionale;
Fi nanţe şi bănci ; Adminis tra rea a facerilor;
Economia comerţului , turismului şi servi ciilor;
Economie a groalimenta ră ), Ştiinţe social –
politi ce (Administra ţie publi că, Comuni ca re şi
rela ţii publice; Jurnalism; Relaţii interna ţionale
şi s tudii europene; Asistenţă socială), Ştiinţe
juridi ce (Drept).
Sediul Universităţii este în municipiul
Pi teşti, Calea Bascovului, nr. 2A, judeţul Argeş, cu
fa cultăţi în Pi teşti , Brăila şi Râmnicu Vâlcea.
Telefoanele de contact sunt: (+40)248+22.10.98,
(+40)248-21.26.27, fa x: (+40)248-22.10.98,
e-mail: secreta riat.rector@univcb.ro, ia r site-ul
ofi cial este www.uni vcb.ro.
În Ca rta uni versită ţii , elabora tă în ba za
Legii educa ţiei na ţionale nr. 1/2011 şi a viza tă
fa vorabil de Minis terul Educa ţiei , Cercetă rii ,
Tineretului şi Sportului , la a rti colul 11, se
preci zează că :
„Misiunea Uni versită ţii „Constantin
Brâ ncoveanu” din Pi teşti es te de a genera şi
de a tra nsfera cunoaştere că tre societate pri n:
a) formare iniţială şi continuă la ni vel
uni versitar, în scopul dezvoltă rii personale, al
inserţiei profesionale a indi vidului şi a
satisfacerii nevoii de competenţă a mediului
socio-economic;
b) cercetare ştiinţifi că, dezvolta re, inova re
şi transfer tehnologi c, prin creaţie indi viduală şi
colecti vă, în domeniul ştiinţelor precum şi
valorifi care şi diseminarea rezulta telor acestora ;
c) contribuţie a cti vă la dezvolta rea locală,
regională şi naţională din punct de vedere
social, economic, cultural printr-o implicare
puternică în viaţa comunita ră, soluţionarea
problemelor concrete ale acesteia.”
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3. ORGANIZAREA ŞI
CONDUCEREA UNIVERSITĂŢII
După promulga rea Legii educa ţiei
na ţionale 1/2011 mana gementul Uni versi tăţii
a ini ţiat procesul de organi zare şi conducere a
a ces tora conform legii .
În primul rând a fos t numit un colectiv de
ca dre didacti ce, inclusiv titulari la disciplinele
juridice, pentru elaborarea noi Ca rte
uni versitare şi alte colective pentru redactarea
regulamentelor şi metodologiilor cerute de
noua lege.
De asemenea, au fos t organiza te
depa rtamentele
educa ţionale,
prin
transforma rea ca tedrelor existente la acel
moment. Senatul uni versita r a aproba t ca
personalul dida ctic să fie încadra t, în funcţie de
disciplinele ges tionate, în trei depa rtamente:
Depa rtamentul
de
ştiinţe
economi ce,
Depa rtamentul
de ştiinţe
juridice
şi
administra ti ve, Departamentul de limba

română, limbi străine şi ştiinţe ale comuni că rii.
Cele trei depa rtamente au fost organizate la
ni vel de uni versitate, datori tă ca racterului
consorţial al insti tuţiei noastre, cu programe de
s tudii paralele în cele trei centre în ca re
funcţionează : Pi teşti , Brăila şi Rm. Vâlcea .
Totoda tă, au fos t reorganiza te Depa rtamentul
pentru învă ţământ cu frecvenţă redusă şi
Depa rtamentul psihopedagogic.
În cursul anul ui 2012 au fos t alese
s tructurile de conducere şi componentele
organi zatori ce ale Uni versi tăţii : sena tul
uni versita r, consiliile fa cul tă ţilor şi consiliile
depa rtamentelor.
De asemenea , tot în cursul anului 2012,
au fos t alese sau numi te (după ca z, conform
prevederilor legale) conducerea uni versi tăţii ,
a fa cul tă ţilor, a departa mentelor etc.

Tabelul nr. 1. Conducerea universităţii
NR.
CRT.
1.
2.
3.
4.

FUNCŢIA DE CONDUCERE
Rector
Preşedintele sena tului uni versi ta r
Prorector cu a cti vi ta tea didacti că
Prorector cu a cti vi ta tea ştiinţifi că

GRAD DIDACTIC,
NUMELE ŞI PRENUMELE
Prof. uni v. dr. Ovidiu Puiu
Prof. uni v. dr. Ion Scurtu
Prof. uni v. dr. Ma rius Gus t
Conf. uni v. dr. Sebastian Ene

PR OF. UNIV. D R . OVID IU PUIU, RECTORUL UNIVERS ITĂŢII
Profesor uni versi ta r din a nul 2000, doctor în economie, membru al
„Interna tional Association for Conserva tion of Na tural Resources and
Energy”, New York, SUA.
S-a impus ca un cercetător valoros la Insti tutul de Economie
Mondială şi în învă ţământul superi or economi c din ţa ra noas tră şi din
s trăinăta te, publicând 11 cursuri uni versi ta re, peste 60 de comuni că ri ,
s tudii şi arti cole şi pa rti cipând, în calita te de di rector sau membru la
numeroase proiecte de cerceta re ştiinţi fică . Lucra rea sa „Energia –
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problemă de interes planeta r” apă rută în
1996, a s tâ rni t un interes deosebi t în ţa ră şi
pes te hota re, determinând „Interna tional
Association for Conserva tion of Na tural
Res ources and Energy” din New York să-l
aleagă membru cu drepturi depline. A
pa rti cipa t la numeroase sta gii de pregă ti re şi
documenta re în Austria , Franţa , Germania ,
Italia, Ma rea Bri tanie, Mexi c, Spania .
Experienţa managerială se da torează pozi ţiilor
de di rector de s tudii, decan, prorector la
Uni versi ta tea „Cons tantin Brâ ncoveanu”,
coordona tor al fa cul tăţilor din Pi teşti .

Se rema rcă pri n capa cita te managerială
de excepţie, dovedi tă în tot ceea ce
întreprinde şi prin contri buţia rema rcabilă la
crea rea bazei tehni co-ma teriale a fa cul tă ţilor
din toa te cele trei ora şe: Pi teşti, Brăila şi
Râ mni cu Vâl cea. Es te unul dintre fonda torii
a cti vi
ai
Uni versită ţii
„Cons tantin
Brâ ncoveanu”, promotor al Progra mului
ERASMUS şi al pa rteneriatelor i nterna ţionale.
Es te deţină tor al Ordinului „Meri tul pentru
învă ţă mânt” în grad de ofi ţer, conferi t prin
decret prezidenţial.

PR OF. UNIV. D R . ION S CUR TU,
PRŞ EDINTELE SENATULUI UNIVERS ITAR
Profesor
uni versita r începând
cu a nul 2003, doctor
în ştiinţe agri cole,
membru ti tular al
Academiei de Ştiinţe
Agri cole şi Sil vice,
cercetă tor pri ncipal
gradul I, autor şi
coautor la 19 că rţi
de specialita te, din
ca re două în edi turi s trăine, a peste 150 de
s tudii şi comuni că ri ştiinţifi ce la manifes tă ri
ştii nţifi ce interne şi internaţionale; di rector şi
membru în numeroase proiecte de cerceta re
ştii nţifi că . În peri oada 1988-2000 a coordona t
Progra mul Na ţional de Cerceta re în Domeniul
Legumiculturii şi Flori cul turii , a fos t
coordona tor la ni vel na ţional al Progra mului
NATO „Noi Tehnologii Agri cole”(1997-2000).
Deţine specializă ri în Germania (Ma nagement

în agri cultură), Franţa şi Italia (Geneti ca şi
ameliora rea leguminoaselor alimenta re),
Japonia (Introducerea rezis tenţei la boli la
plantele cul ti va te), Aus tria –AIEA (Utiliza rea
mutagenezei în a meliorarea plantelor), Scoţia ,
Anglia şi Germania (Crea rea sistemului
na ţional de consul tanţă agri colă). Ti tula r al
unor invenţii breveta te şi al unor produse
omologa te (în calita te de singur autor sau
autor principal a obţinut 7 soiuri noi de plante
cul ti va te şi a colabora t la alte 4 soiuri , toa te
crea ţiile fiind omologa te şi introduse în
Regis trul Naţi onal al soiurilor de plante
agri cole). Es te deţină tor al Premiului
Asocia ţiei Generale a Inginerilor din România ,
al
Premiului
Societă ţii
Române
a
Horti cul torilor, al Premiului Aca demiei de
Ştiinţe Agri cole şi Sil vi ce. Deţi ne funcţia de
Responsabil pentru România al Grupului
European de Lucru pentru Leguminoase.

În data de 21 ianuarie 2013 senatul universitar a acordat, cu unanimitate de voturi
profesorului universitar doctor Alexandrul Puiu, rectorul fondator al Universităţii „Constantin
Brâncoveanu” din Piteşti, titlul de senator de onoare.
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Tabelul nr. 2. Conducerea Facultăţilor
NR.
GRAD DIDACTIC,
FUNCŢIA ADMINISTRATIVĂ
CRT.
NUMELE ŞI PRENUMELE
Fa culta tea de Management Ma rketing în Afa ceri Economi ce Pi teşti
1.
Decan
Conf. uni v. dr. Mi haela Asandei
2.
Prodecan
Lect. uni v. dr. Cris tina Gănes cu
Fa culta tea de Management Ma rketing în Afa ceri Economi ce Brăila
1.
Decan
Conf. uni v. dr. Vechiu Ca melia
2.
Prodecan
Lect. uni v. dr. Gianina Cioră şteanu
Fa culta tea de Management Ma rketing în Afa ceri Economi ce Rm. Vâl cea
1.
Decan
Prof. uni v. dr. Iuliana Ci ochină
2.
Prodecan
Conf. uni v. dr. Laura Pănoiu
Fa culta tea de Finanţe - Contabili tate Pi teşti
1.
Decan
Conf. uni v. dr. Sil via Dugan
Fa culta tea de Ştiinţe Juridi ce, Adminis tra ti ve şi ale Comuni că rii Pi teşti
1.
Decan
Prof. uni v. dr. Radu Pâ rvu
2.
Prodecan
Lect. uni v. dr. Cris tina Şerbăni că
Fa culta tea de Ştiinţe Admi nistra ti ve şi ale Comuni că rii Brăila
1.
Decan
Conf. uni v. dr. Liliana Gherman

Tabelul nr. 3. Conducerea departamentelor de specialitate – directori de
departament
NR.
CRT.
1.
2.
3.
4.
5.

FUNCŢIA DE CONDUCERE
Depa rtamentul de ştiinţe economi ce
Depa rtamentul de ştiinţe juri dice şi
administra ti ve
Depa rtamentul de limba română , li mbi
s trăine şi ştiinţe ale comunică rii
Depa rtamentul pentru învă ţământ cu
frecvenţă redusă
Depa rtamentul psihopedagogi c

GRAD DIDACTIC,
NUMELE ŞI PRENUMELE
Conf. uni v. dr. Eugenia Antones cu
Conf. uni v. dr. Ni colae Grădina ru
Lect. uni v. dr. Georgiana Mîndreci
Prof. uni v. dr. Elena Ena che
Lect. uni v. dr. Mihaela Sa vu

Tabelul nr. 4. Conducerea departamentelor/structurilor funcţionale ale universităţii
NR.
CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FUNCŢIA DE CONDUCERE
Di recţia economi că
Di recţia resurse umane
Di recţia adminis tra ti vă
Di recţia de relaţii i nterna ţionale şi relaţii
publice
Di recţia de evalua rea şi asigura rea calită ţii
Ofi ciul juridi c
Secreta riatul tehnic

NUMELE ŞI PRENUMELE, FUNCŢIA
Fl orin Dima , di rector
Alina Voi culeţ, di rector
Na rcis Stan, director
Tudorel Popes cu, di rector
Andreea Gangone, di rector
Cornelia Sa vu, consilier juridi c
Georgeta Ma rines cu, secreta r şef
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Direcţia administrativ ă
Comisia pentru Activitatea Didactică
şi Asigurarea Calităţii Învăţământului

Direcţia economic ă

Comisia p entru Activitatea de Cercetare
Ştiinţifică, Editarea Manualelor
şi Public area Rezultatelor Cercetării

Direc ţia Resurse Umane
Comisia de etică

Comisia pentru Asigurarea Drepturilor
şi Libertăţilor Academice şi a
Drepturilor şi Libertăţilor Studenţilor

O
r
g
a
n
i
g
r
a
m
a

Comisia de
evaluare şi asigurare
a calităţii
Corpul de control
al Rectorului

Centre de cercetare







Centrul de Consultanta în Managementul
Afacerilor Economice Interne si Internationale
Centrul de Studii Regionale si Internationale
Centrul de Cercetari Financiar-Contabile
Centrul de Cercetare pentru Turism si
Dezvoltare Durabila
Centrul de Cercetari Economice si Sociale
Centrul de Cercetari Juridice şi Administrative

Direc ţia de
Relaţii Internaţ ionale şi
Relaţii P ublice
Direcţia E valuarea şi
Asigurarea Calităţii
Centrul de consiliere
ş i informare în carieră

Biblioteca

Secretariatul tehnic

Oficiu Juridic

Secretar şef Universitate
Biroul de eliberări diplome

PRORECTOR

PRORECTOR

ACTIV ITATE DIDACTICĂ

CERCE TARE ŞTIINŢIFICĂ

Departamen tul
de
Ştiinţ e economi ce

Departamen tul
de Ştiinţe
Ju ridice şi Administrative

DECAN

Pr odec an

DECAN

DECAN

DECAN

Prodeca n

DECAN

DECAN

Prode can

Legend ă: F.M .M.A.E . - Facult at ea de Management Marketing î nAfaceri Economice; F.F. C. - Facultatea de Finanţe-Contabilit ate;
F. S. J.A. C. - F acult atea de Şt iinţe Juridice, Admi nist rat ive şi ale Comunicării ; F.S .A. C. - Facult atea de Ştiinţ e Admi nist rat ive şi al e Comunicării

Prodecan

Depar tamentul de Limba
Română, Limbi St răine
ş i Ştiin ţe ale Comunicării

Depar tamen tul pentru
Învăţământu l cu
F recven ţă Redusă

Departamen tul
Psihopedagogic
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4. PERSONALUL INSTITUŢIEI
ŞI POSTURILE DIDACTICE VACANTE
Princi pala resursă a unei uni versită ţi o
consti tuie capi talul uman, de fapt, am putea
spune capi talul intelectual şi , prin urma re,
dezvol tarea resurselor umane reprezi ntă un
obiecti v priori ta r, ce trebuie desfă şura t
continuu şi în ba za unei s tra tegii coerente.
Încă de la înfiinţa re, Uni versi ta tea
„Cons tantin Brâ ncoveanu” din Pi teşti a a vut în
vedere elabora rea şi implementa rea unor
politi ci de resurse umane în s copul asigură rii
performanţei
organi zaţi onale,
prin
valori fi ca rea contri buţiilor indi vi duale şi de

grup şi menţinerea unor standa rde de calita te
ridi ca te
în
învă ţă mântul
superi or.
Uni versi ta tea a re ca obiecti v principal
excelenţa în procesul dida cti c şi de forma re,
obiecti v ce poa te fi a tins prin calita tea
corpului profesoral .
Din analiza în dinami că a s tructurii
corpului profesoral rezul tă consolida rea în
timp a componentei cu norma de bază ,
precum şi ponderea ri dica tă a cadrelor cu
grad de profesor şi conferenţia r ca re au
norma de ba ză în Uni versi tate.

Tabelul nr. 5. Efectivul şi structura cadrelor didactice în anul 2012
Grad didactic
Profesori
Conferenţia ri
Subtotal
Lectori
Asistenţi
Prepa ratori
TOTAL

Norma de bază
absolut
%
11
9
27
22
38
31
46
37
37
30
3
2
124
100

La s fârşi tul anului 2012, în Uni versi ta tea
„Cons tantin Brâ ncovea nu” din Pi teşti îşi
des făşura u a cti vi tatea 124 cadre didacti ce cu
norma de bază (84%), din ca re 31% cu grade
dida cti ce de profesor şi conferenţiar şi 23
(a di că 16%) de colabora tori (Tabelul nr. 5).

Colaboratori
absolut
%
0
0
4
17
4
17
18
78
1
5
0
0
23
100

Total
absolut
11
31
42
64
38
3
147

%
7
21
28
44
26
2
100

În dina mi că, se rema rcă o s cădere a
numă rului de cadre dida cti ce asocia te,
punându-se accent pe creşterea cali tăţii
proceselor de preda re – semina ri za re, prin
a coperi rea disciplinelor cu cadre dida cti ce
proprii (Tabelul nr. 6).

Tabelul nr. 6. Evoluţia cadrelor didactice la Universitatea „Constantin Brâncoveanu”
în perioada 2006-2012 (la sfârşitul anului)
Indicatori structurali
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
semnificativi ai personalului didactic
- valori absolute Total cadre didactice, din care:
199 205 201 218 183 158 147
- cu norma de bază
138 139 147 144 140 132 124
12

Indicatori structurali
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
semnificativi ai personalului didactic
- colaboratori
61
66
54
74
43
26
23
- profesori şi conferenţiari cu norma de bază
31
41
42
38
40
40
38
- procente Total cadre didactice, din care:
100 100 100 100 100 100 100
- cu norma de bază
69
68
73
66
77
84
84
- colaboratori
31
32
27
34
23
16
16
- profesori şi conferenţiari cu norma de bază
23
29
29
26
29
30
31
(pondere în total cadre cu norma de bază)
Gradul de a coperi re a pos turil or din sta tele de funcţii – personal dida cti c ale facultă ţilor la
sfâ rşi tul anului 2011 a fos t de 99% (Tabelul nr. 7).

Tabelul nr. 7. Gradul de acoperire al posturilor din statele de funcţii la sfârşitul
anului 2012. Posturile vacante

Din care

Statul
FMMAE
Facultatea
Piteşti şi
FFC Piteşti
Total posturi
36
total
35
Din care ocupate
%
97
Posturi de profesor - total
4
Din care
total
4
ocupate
%
100
Posturi de conferenţiar 9
total
Din care
total
9
ocupate
%
100
Total profesori şi
13
conferenţiari
Din care
total
13
ocupate
%
100
Posturi de lector - total
15
total
14
Din care
ocupate
%
93
Posturi de asistent - total
8
Din care
total
8
ocupate
%
100
Posturi de preparator - total
0
Din care
total
0
ocupate
%
0

Statul
FSJAC
Piteşti

Statul
FMMAE
Brăila

Statul
FSJAC
Brăila

36
34
94
3
3
100

20
19
95
2
2
100

11
9
82
0
0
0

Statul
FMMAE
Rm.
Vâlcea
45
42
95
5
5
100

8

4

3

9

33

8
100

4
100

3
100

9
100

33
100

11

6

3

14

47

11
100
20
18
90
3
3
100
2
2
100

6
100
7
7
100
6
5
83
1
1
100

3
100
4
3
75
4
3
75
0
0
0

14
100
18
15
83
13
13
100
0
0
0

47
100
64
57
89
34
32
94
3
3
100

Total
148
139
94
14
14
100

Pentru 8 din cele 9 pos turi va cante, au fos t organi za te concurs uri de ocupa re în cursul
anului uni versita r curent. Pos turile s coase la concurs , în urma aprobă rii Senatului şi MEN sunt:
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FACULTATEA DE MANAGEMENT MARKETING ÎN AFACERI ECONOMICE PITEŞTI ŞI
FACULTATEA DE FINANŢE - CONTABILITATE PITEŞTI
Poziţia 28
Comuni ca re în a faceri în limbi străine - engleză ;
lector universitar
Corespondenţă de afa ceri în limbi s trăine - engleză
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, ADMINISTRATIVE ŞI ALE COMUNICĂRII PITEŞTI
Drept cons ti tuţional şi ins tituţii publice;
Poziţia 30
Drept interna ţional publi c;
lector universitar
Drept interna ţional publi c şi pri va t
Teoria generală a dreptului ;
Poziţia 31
Sis teme juri dice compa ra te;
lector universitar
Dreptul penal al afa cerilor
FACULTATEA DE MANAGEMENT MARKETING ÎN AFACERI ECONOMICE BRĂILA
Poziţia 19
Comuni ca re în a faceri în limba engleză ;
asistent universitar
Corespondenţă în a fa ceri în limba engleză
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI ALE COMUNICĂRII BRĂILA
Limba s trăină (Limba franceză)
Corespondenţă în adminis traţie în limbi străine (Limba engleză ;
Poziţia 11
Limba franceză);
asistent universitar
Comuni ca re de a fa ceri în limba franceză;
Corespondenţă de afa ceri în limba franceză
FACULTATEA DE MANAGEMENT MARKETING ÎN AFACERI ECONOMICE RM. VÂLCEA
Poli ti ci publi ce în UE şi în România . Tehnici şi metode de adopta re a
deci ziei publi ce;
Poziţia 30
Mana gement în administra ţie şi în servi cii publice. Ştiinţa
lector universitar
administra ţiei ;
Ma croeconomie
Tehnologie hotelieră şi de res taurant;
Poziţia 31
Mana gementul vânzărilor;
lector universitar
Mana gement şi tehni ci în a faceri economice
Fis calita te;
Poziţia 32
Mana gementul financia r al fi rmei ;
lector universitar
Fi nanţe publi ce
Uni versi ta tea pune a ccent pe forma rea
continuă
a
personalului ,
conform
dezidera telor Uni versi tă ţii şi a speci fi cului
a cti vi tă ţilor dida ctice des făşurate, prin
perfecţiona rea cadrelor dida ctice
prin
doctora t şi master, prin măsuri s ti mulatorii şi
o moti va re superi oa ră, suportând ta xele
anuale de şcolari za re pentru cadrele dida cti ce

îns crise la doctora t în di ferite ins ti tuţii
organi zatoa re de doctora t.
Din totalul cadrelor didacti ce, 93% sunt
doctori şi doctoranzi , aspect ca re reflectă
preocupa rea permanentă a Uni versi tăţii
pentru a sus ţine pregă ti rea profesională a
corpului profesoral (Tabelul nr. 8).
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Tabelul nr. 8. Situaţia doctorilor şi doctoranzilor la sfârşitul anului 2012
Doctori
Grad didactic
Total
Prof.
Conf.
Lect.
Asist.
Prep.
Total Universitate

11
31
55
13
0
110

Normă
Asociaţi Total
baza
11
0
0
27
4
0
46
9
4
12
1
21
0
0
3
96
14
28

Mai mul t de două treimi din totalul
doctorilor şi doctoranzilor ca re funcţionează
în Uni versita te au ca domeniu de competenţă
ştii nţele economi ce. Toate dis ciplinele din
planul de învă ţământ sunt a coperi te cu

Total doctori şi
doctoranzi
Normă
Normă
Asociaţi Total
Asociaţi
baza
baza
0
0
11
11
0
0
0
31
27
4
0
4
59
46
13
21
0
34
33
1
3
0
3
3
0
24
4
138
120
18

Doctoranzi

personal didacti c a vâ nd specialita tea pos tului
ocupa t sau doctora tul în profilul pos tului , ia r
ti tula rii de dis ciplină au ti tlul de doctor
(Tabelul nr. 9).

Tabelul nr. 9. Specializarea/domeniul studiilor de doctorat ale
cadrelor didactice ale universităţii
Specializarea/domeniul studiilor Nr. cadre Specializarea/domeniul studiilor Nr. cadre
didactice
didactice
de doctorat (inclusiv a doua
de doctorat (inclusiv a doua
diplomă de doctor)
Absolut %
diploma de doctor)
Absolut %
Economi c
33
24 Administra rea afa cerilor
2
1
Rela ţii economi ce interna ţionale
25
18 Drept
22
16
Contabilita te
11
8 Filologie
13
9
Fi nanţe
4
3 Comuni ca re - Jurnalism
3
2
Rela ţii comerciale şi financia re
Filozofie - Sociologie - Is torie2
1
7
5
internaţionale
Psihologie - Peda gogie
Mana gement
1
1 Tehni c
2
1
Economie mondială
3
2 Ma temati că -Informati că
4
3
Merceologie-managementul
1
1 Agronomie
2
1
calită ţii
Sta tis ti că
1
1 Medicină
1
1
Ma rketing
1
1 Administra ţie
2
1
Total
140 100
Vâ rsta medie a personalului dida ctic
es te cupri nsă între 35 şi 45 de ani , consti tuind
o premisă puternică în crea rea unei
perspecti ve certe în ceea ce pri veşte

încadra rea şi s tabiliza rea ca drelor didacti ce cu
norma de bază şi a coperi rea în perspecti vă a
a cti vi tă ţilor cu ca dre dida ctice competente.
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Tabelul nr. 10. Personalul didactic auxiliar şi administrativ
Departament/Structură funcţională
Relaţii internaţionale
Bibliotecă – Documentare
Proiectare – Multiplicare – Procesare materiale didactice
Secretariat
Contabilitate
Juridic
Administrativ
Total
Realiza rea
misiunii
Uni versită ţii
presupune exis tenţa ală turi de personalul
dida cti c şi a personalului dida ctic auxilia r şi
administra ti v. Structura a ces tor ca tegorii de

Piteşti

Rm. Vîlcea

Brăila

Total

3
2
2
7
4
0
9
27

0
2
0
7
3
1
10
23

0
2
1
3
3
0
9
18

3
6
3
17
10
1
28
68

personal pe centre în ca re funcţionează
Uni versi ta tea, da r şi cumulat la ni vel de
ins ti tuţie es te prezenta tă în Tabelul nr. 10.
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5. ASIGURAREA CALITĂŢII
ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE
Modul în ca re se desfă şoa ră şi se ţin sub
control
a cti vi tă ţile
din
Uni versita tea
„Cons tantin Brâncoveanu” este reglementa t
pri n s tabilirea , documenta rea , implementa rea
şi menţinerea unui sistem de management al
calităţii. Acest sistem urmă reşte orienta rea
spre performanţă a întregii acti vi tă ţi
uni versita re, pentru a răspunde astfel
cerinţelor tuturor categoriilor de beneficia ri ,

di recţi şi indi recţi , câ t şi a şteptă rilor
pa rtenerilor şi a al tor pă rţi interesate.
Politica noastră referitoa re la calitate se
axează pe îmbună tăţirea continuă a tot ceea ce
întreprindem, prin promovarea spiritului de
creati vitate şi responsabilizarea fiecărui salariat
în realizarea misiunii sale. Priorităţile noastre
sunt: beneficiarii, resursele, cerceta rea ştiinţifică,
comunica rea.

Aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii
Sis temul de asigura re a calită ţii
asigura rea transpa renţei necesa re în utiliza rea
servi ciilor educa ţionale şi de cerceta re
de
că tre
Uni versita tea
„Cons tantin
ştii nţifi că adoptat de că tre Uni versita tea
Brâ ncoveanu” din Pi teşti a resurselor
„Cons tantin Brâncoveanu” din Pi teşti a re ca
fi nancia re aloca te de la buget şi a celor
s cop: asigura rea unei corelă ri mai bune a
pri va te, pentru realiza rea obiecti vel or sale
servi ciilor educa ţionale şi de cerceta re
pri vi nd servi ciile educa ţionale şi cele de
ştii nţifi că cu cerinţele clienţilor şi ale celorlal te
cerceta re; fa cilita rea recunoaşterii reciproce,
pă rţi interesa te; îmbună tăţi rea permanentă a
la ni vel european a certi fi ca telor, diplomelor
calită ţii servi ciilor educa ţionale şi a celor de
şi ti tlurilor uni versita re. Sistemul de asigura re
cerceta re ştiinţi fică ; dezvolta rea unei culturi a
a calită ţii servi ciilor educa ţionale trebuie să fie
calită ţii în cadrul Uni versi tă ţii „Cons tantin
centra t pe rezul ta tele învă ţării , rezul ta te
Brâ ncoveanu” din Pi teşti şi asigura rea unei
expri ma te în termeni de cunoştinţe,
protecţii reale a intereselor clienţilor şi ale
competenţe profesionale, valori şi a titudini
celorlal te pă rţi interesa te de servi ciile oferi te
ca re se obţin prin pa rcurgerea unui ni vel de
de
că tre
Uni versi ta te; defini rea
şi
învă ţă mânt, respecti v a unui program de
implementa rea unui sistem de evalua re
s tudiu.
internă a calită ţii proceselor dida cti ce şi de
Procedurile şi a cti vi tă ţile de evalua re a
cerceta re ştiinţifi că , de evalua re externă , în
calită ţii sistemului de învă ţământ şi cerceta re
vederea certifi că rii conformi tăţii a cestor
ştii nţifi că din Uni versi ta tea „Cons tantin
procese cu s tanda rdele na ţionale, europene şi
Brâ ncoveanu” din Pi teşti au fost elabora te şi
cu
cele
interna ţionale
apli cabile;
sunt a proba te de senatul Uni versită ţii , încă
îmbună tă ţi rea clari tă ţii în ceea ce pri veşte
din anul 2005 şi a ctualiza te ulteri or.
responsabilită ţile membrilor comuni tăţii
Reglementă rile
interne
pri vi toa re
la
Uni versi tă ţii „Constantin Brâncoveanu” din
ma nagementul cali tăţii sunt prezentate în
Pi teşti şi asigura rea cali tă ţii servi ciilor
Regula mentul pri vind asigura rea cali tăţii
educaţi onale şi de cerceta re ştiinţifi că ;
servi ciilor educa ţionale.
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Sistemul de asigurare a calităţii al Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din
Piteşti, se referă la următoarele domenii:
1. Capa ci ta tea ins ti tuţională;
2. Efi ca ci ta tea educa ţională;
3. Sis temul de management al calită ţii .
Conducerea Uni versi tă ţii „Constantin
Brâ ncoveanu” din Pi teşti trebuie să asigure
capa ci tatea
insti tuţională
(comunita tea
Uni versi tă ţii „Constantin Brâncoveanu” din
Pi teşti, s tructuri ins ti tuţionale, adminis tra ti ve
şi mana geriale şi baza materială) din punct de
vedere canti ta ti v şi calita ti v, la ni velul
exi genţelor vi ziunii şi misiunii sale.
În cadrul Uni versită ţii „Constantin
Brâ ncoveanu” din
Pi teşti
efi ca cita tea
educaţi onală, referi toa re la capa cita tea de a
obţine rezul ta tele a ştepta te ale proceselor
dida cti ce şi de cerceta re ştiinţi fi că, prin
utiliza rea corespunzătoa re a resurselor, se
evaluea ză pe ba za următoa relor elemente:
conţinutul programelor de s tudii, rezulta tele
învă ţă rii , a cti vi ta tea de cerceta re ştiinţifi că ,
metodi că , a cti vi tatea financiară şi acti vi ta tea
tehnico-adminis tra ti vă.
Uni versi ta tea „Constantin Brâncoveanu”

din Pi teşti a re i mplementa t şi menţine un
sistem de mana gement al calită ţii. Sistemul de
ma nagement al cali tă ţii implementa t de că tre
Uni versi ta tea „Cons tantin Brâncoveanu” din
Pi teşti implică defi ni rea şi aplica rea unor
proceduri interne specifi ce pri vi nd elabora rea ,
moni tori za rea şi revi zui rea periodică a
proceselor didacti ce şi de cerceta re ştiinţifi că ,
în scopul îmbunătă ţi rii continue a rezul ta telor
în a cord cu evoluţia cerinţelor clienţilor şi ale
celorlal te pă rţi interesate şi cu modi fică rile
interveni te în reglementă rile aplicabile.
Conducerea
Uni versi tă ţii
„Cons tantin
Brâ ncoveanu” din Pi teşti a re responsabilita tea
a ctualiză rii şi implementă rii politi cii şi
obiecti velor referi toa re la cali tate, a
menţinerii conformi tăţii sistemului de
ma nagement al calită ţii cu s tanda rdele de
referinţă .

Structurile de gestiune a calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică
La ni velul Uni versită ţii „Constantin
a ct normati v, comisii pentru evalua rea şi
Brâ ncoveanu” din Pi teşti problema ti ca
asigura rea calită ţii forma te din decani ,
asigură rii calită ţii servi ciilor educa ţionale şi de
responsabilii cu calita tea/audi torii interni ,
cerceta re ştiinţi fi că es te ges tiona tă de Comisia
ca re colaborează şi conlucrea ză în mod
de calita te, formată în conformi ta te cu a rt. 10
integra t cu Comisia centrală de la ni velul
şi 11 din Legea 87/2006 pentru aproba rea
Uni versi tă ţii „Constantin Brâncoveanu” din
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
Pi teşti. Acti vi ta tea comisiilor es te asista tă
75/2005 pri vind asigura rea calită ţii educa ţiei ,
logisti c de
că tre Depa rtamentul de
cu modifi că rile ul terioa re. La ni vel ul fiecă rei
Mana gement al Calită ţii.
fa cul tăţi au fos t cons ti tui te, în ba za a celuiaşi
A. În anul 2012, activitatea Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la nivel de
Universitate a vizat următoarele direcţii de acţiune:
1. Îmbunătă ţi rea stra tegiei uni versi tăţii în
domeni ul managementului calită ţii, realiza rea
domeni ul asigură rii calită ţii.
de audi turi interne la ni velul fa cul tă ţilor,
2. Coordona rea
acti vi tă ţii
de
depa rtamentelor
şi
compa rtimentelor
ma nagement al cali tăţii în vederea creşterii
funcţionale din Uni versita tea „Cons tantin
eficienţei procesul ui dida cti c şi de cerceta re
Brâ ncoveanu” din Pi teşti pentru verifi ca rea
ştii nţifi că , pri n forma rea de noi audi tori în
modului în ca re sunt aplica te procedurile,
18

a cti vi tă ţile de evalua re şi asigura re a cali tăţii
aproba te de Sena tul uni versi tă ţii.
3. Acorda rea de consul tanţă pri vind
întocmi rea ra poa rtelor de autoevalua re ale
progra melor de s tudii de li cenţă /mas tera t.
4. Consilierea comisiilor CEAC din
fa cul tăţi şi a depa rtamentelor cu pri vi re la
elabora rea ra poa rtelor a nuale de asigura re a
calită ţii a cademi ce.
5. Creşterea calită ţii corpului profesoral
pri n perfecţiona rea procesului de evalua re a
performanţelor profesionale ale cadrelor
dida cti ce din Uni versi tatea „Cons tantin

Brâ ncoveanu” din Pi teşti ;
6. Îmbunătăţi rea acti vită ţii de monitoriza re
a procesului didacti c;
7. Promova rea culturii calită ţii în ca drul
a cti vi tă ţii dida cti ce şi de cerceta re ştiinţi fică ;
8. Asigura rea transpa renţei informa ţiilor
pri vi nd calita tea a cademi că din uni versita te.
9. Cola bora rea cu toa te comparti mentele
din uni versi tate în vederea asigură rii cali tăţii
a cademi ce.
10. Elabora rea prezentul ui raport pri vind
s ta rea uni versită ţii .

B. În anul 2012, activitatea Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la nivel de
Universitate s-a materializat în următoarele activităţi:
B1. Coordonarea procesului
de
tuturor cadrelor dida cti ce, da r şi compa raţii
evaluare a rezultatelor activităţii didactice,
între a cestea , precum şi în timp, putându-se
manageriale şi de cercetare ştiinţifică a
observa evoluţia ca drelor evalua te.
personalului didactic. Procesul de evalua re a
Formula rul B - Ches tionar de evalua re a
a cti vi tă ţii dida cti ce, manageriale şi de
satis facţiei studenţilor este completa t de
cerceta re ştiinţifi că s-a derula t în lunile
seriile sau grupele de studenţi la ca re es te
septembrie-octombrie
2012,
conform
ti tula r cadrul dida cti c evaluat. Chestiona rul se
Regulamentului privind evaluarea activităţii
va completa înainte de sesiunea de exa mene
personalului didactic, rezul ta tele a ces tui
de că tre s tudenţii ca re au fos t prezenţi în
proces fiind validate de Sena tul Uni versită ţii .
proporţie de 30% la a cti vi tăţile dida cti ce.
Aces t regulament include procedura evaluă rii
Formula rul C – Ches tionarul de eval uare
a cti vi tă ţii cadrel or dida cti ce din Uni versita tea
colegială. Eval uarea colegială s-a realiza t de o
„Cons tantin Brâncoveanu”, procedură ca re
comisie forma tă dintr-un numă r pa r de
es te funda menta tă pe completarea a trei
membri , cri teriile de alegere fiind: jumă ta te
formula re de evalua re, respecti v:
din membrii comisiei au fos t desemna ţi de
Formula rul A - Grilă de evalua re a
şeful de ca tedră/depa rtament din domeniul în
a cti vi tă ţii profesionale şi ştiinţi fi ce a cadrelor
ca re se desfăşoa ră a cti vi ta tea cadrului
dida cti ce ca re este completa tă de subiectul
dida cti c evalua t, ia r cealaltă jumăta te a fos t
evalua t la rubri ca autoevalua re şi de decan.
numi tă de însuşi ca drul dida cti c evalua t.
Cri teriile de evalua re vizea ză , în general ,
„Chestiona rul de evalua re colegială” es te
a cti vi ta tea didacti că , a cti vi ta tea de cerceta re,
completa t de că tre cadrele dida cti ce din
contribuţia ştiinţifi că , pres ti giul profesional .
cadrul depa rta mentelor şi de alte cadre
Cri teriile se diferenţiază în raport de funcţia
dida cti ce din fa cul ta te/uni versi ta te în urma
ocupa tă a persoanei eval uate. Grila de
efectuă rii unor vi zi te în cadrul orel or de curs
evalua re a a cti vi tă ţii profesionale şi ştiinţifi ce
şi /sau semina r. Scopul procedurii de evalua re
a re la bază tehni ca s coringului – pentru
es te de a
menţine
şi
îmbunătă ţi
fieca re cri teriu conţinut se a cordă un puncta j,
performanţele cadrel or dida cti ce şi de a
în funcţie de performanţa celui eval uat, ia r
des crie metodologia cla ră şi transpa rentă de
pri n totaliza rea tuturor puncta jelor a corda te
evalua re
profesională
indi viduală
a
la toa te cri teriile se obţine un punctaj general ,
personalului dida cti c, a ceasta cons tituind un
ceea ce permi te o ierahi za re/clasifi ca re a
document al sistemului cali tă ţii.
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Tabelul nr. 11. Rezultatele evaluării personalului didactic
la nivelul anului universitar 2011-2012
FACULTATEA
Mana gement Ma rketing în Afa ceri
Economi ce Pi teşti
Fi nanţe Contabili tate Pi teşti
Ştiinţe Juridi ce, Administra ti ve şi ale
Comuni că rii Pi teşti
Mana gement Ma rketing în Afa ceri
Economi ce Vâlcea
Mana gement Ma rketing în Afa ceri
Economi ce Brăila
Ştiinţe Administra ti ve şi ale
Comuni că rii Brăila
TOTAL

Foarte bine
abs
%
13
93

Bine
abs
%
0

Satisfăcător
abs
%
1
7

Nesatisfăcător
abs
%
0

10
8

91
54

1
5

9
33

2

0
13

-

0
0

36

100

-

0

-

0

-

0

13

93

1

7

-

0

-

0

11

100

-

0

-

0

-

0

91

90

7

7

3

3

-

0

90%

0%

3%

Foarte bine

7%
Bine

S atisfacator

B2. Coordonarea evaluării cursurilor şi
a personalului didactic de către studenţi.
Procesul evaluă rii personalului didacti c de
că tre s tudenţi s-a derulat pe parcursul
întregului an uni versita r, conform programă rii
şi procedurii prevă zute în Regulamentul
privind evaluarea personalului didactic, ia r
rezul ta tele au fos t valida te de Sena tul
Uni versi tă ţii. Cali ta tea acti vi tă ţii corpului
profesoral se asigură pri n metodologii şi
proceduri proprii , elabora te în conformi ta te
cu reglementările legale în vi goa re.

Nesatisfacator

În a nul uni versita r 2011-2012, prin
progra mul de evalua re a cursurilor de că tre
s tudenţi, ni velurile li cenţă şi mastera t, s-a
urmă ri t evalua rea a cel puţin uneia dintre
dis ciplinele preda te de cadrele dida cti ce,
astfel încâ t fieca re cadru dida cti c să poa tă fi
evalua t de că tre studenţi o da tă pe an, la una
dintre dis ciplinele predate. Au fost evalua te
64 de disci pline, fiind completa te aproxi ma ti v
1500 de ches tiona re valide.
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Rezulta tele obţinute indică un ni vel
ridi ca t de sa tisfacţie generală a s tudenţilor,
scorul mediu global obţinut pe universitate
fiind de 4,5 pe o s cală de evalua re a
aprecierilor cu cinci trepte, 5 fiind ni velul
ma xi m, iar 1 ni velul mini m.
Cele mai fa vorabile aprecieri se referă la
disponibilita tea ca drului dida cti c de a
răspunde la întrebă rile şi nelămuri rile
s tudenţilor, ceea ce a tes tă ca ra cterul des chis
al comuni că rii dintre s tudenţi şi profesori .
De asemenea, s tudenţii sunt mul ţumi ţi
de modul în ca re se organi zează şi planifi că

curs urile: cadrele dida cti ce utilizea ză efi cient
timpul alocat cursului (termină de preda t
ma teria , nu întâ rzie), anunţă din ti mp
procedura şi cri teriile de evalua re, prezintă
cla r ideile pri ncipale ale cursului şi obiecti vele
a ces tuia, urmă rind îndeaproape îndeplini rea
lor pe pa rcursul semes trului. Aspectul predă rii
evalua t de că tre s tudenţi vizea ză metodele şi
ma terialele dida cti ce utiliza te în procesul de
preda re-învă ţa re, răspunsurile s tudenţilor
indi când că a cestea spriji nă suficient procesul
de învă ţa re al s tudenţilor.

Tabelul nr. 12. Scorurile obţinute la evaluarea disciplinelor
Discipline evaluate

Scor

Dreptul muncii

4,913

Comuni ca re în limba engleză

4,910

Comerţ interna ţional şi politi ci
comerciale
Limba engleză
Contabilita te de ges tiune

Analiză canti tati vă în mi cro şi
ma croeconomie
Dezvol ta re durabilă şi protecţia
mediului

Scor
4,580
4,580

4,865

Teoria generală a dreptului

4,556

4,857
4,840

Analiză economi că financia ră
Derula rea afa cerilor economi ce
Funda mentele tehologiei şi
merceologiei
Drept ci vil, succesiuni
Metode de cerceta re în ştiinţele
comunică rii
Teorie conta bilă
Contabilita tea şi ges tiunea
ins ti tuţiilor de credi t
Mă rfuri şi tehnologii
nealimenta re

4,538
4,525

4,750

Ma temati că economi că

4,438

4,750
4,750
4,750
4,750
4,739
4,732

Mana gementul resurselor umane
Drept ci vil
Ecologie
Pieţe de capi tal
Rela ţii publi ce
Drept adminis tra ti v

4,426
4,400
4,390
4,380
4,350
4,348

4,713

Ma rketing; cercetă ri de pia ţă

4,337

4,704

Ma rketing în servi cii

4,286

Ba ze de da te

4,832

Corespondenţă în limba engleză

4,810

Audit şi control intern

4,800

Uniunea Europeană

4,800

Corespondenţă în limba franceză

4,775

Poli ti ci publi ce în UE şi România

4,759

Mana gementul producţiei şi
antreprenoria t
Sociologia devianţei
Contabilita te şi fiscalita te
Ma croeconomie
Fis calita te
Contabilita te generală
Ba zele informa ti cii
Negociere şi contra cta re în afa ceri
economice
Contabilita te financiară

Discipline evaluate

4,504
4,500
4,500
4,500
4,490
4,480
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Discipline evaluate
Economia na ţională a României
Mana gement şi tehni ci de a fa ceri

Scor
4,700
4,700

Discipline evaluate

Ecoturism şi turism rural
Asigură ri şi transporturi
Dezvol ta re durabilă şi protecţia
Fi nanţe publi ce
4,685
mediului
Cercetă ri şi modelă ri de
Mi croeconomie
4,675
ma rketing
Resurse şi destina ţii turisti ce
4,667
Ma rketing di rect
Comuni ca re, negociere, contra cta re
4,655
Sta tis ti că
Ma rketing
4,655
Tehni ci de reda cta re
Contabilita te publică
4,650
Limba franceză
Mana gement
4,647
Funda mentele comuni că rii
Audit financia r
4,595
Poli ti ci pentru pers oane vâ rstni ce
Drept
4,582
Genurile presei
Audita rea organiza ţiei
4,580
Demogra fie
SCOR MEDIU GLOBAL 4,500

Scor
4,273
4,252
4,250
4,215
4,208
4,190
4,000
3,900
3,667
3,667
3,571
3,125

De asemenea, aprecieri pozi ti ve se obţin
şi pentru modul în ca re cadrele dida cti ce
încura jea ză pa rti cipa rea a cti vă a s tudenţilor şi
problema ti za rea informaţiilor preda te la curs
şi pentru modul în ca re se pun în evi denţă
modalită ţilor de a utiliza în pra cti că
cunoştinţele teoreti ce dobândi te. În ceea ce
pri veşte i temii globali ca re evaluează cursul şi
a cti vi ta tea per ansambl u a cadrului dida cti c
s-a obţinut media 4,62, ceea ce înseamnă că
s tudenţii sunt mul ţumi ţi de cursul frecventa t

şi a r dori să pa rti cipe şi la alte cursuri ţi nute
de a celaşi profesor.
Prezenţa cadrelor dida cti ce la curs uri
es te una foa rte bună, 97% dintre s tudenţi
decla rând că toa te curs urile plani fi cate au fos t
preda te.
Pentru a oferi o imagine globală asupra
rezultatelor evaluării oferim în tabelul 12 o
situaţie sintetică care cuprinde scorurile obţinute
de fieca re disciplină.

B3. Monitorizarea permanentă a
raportului dintre numărul de cadre didactice
şi studenţi. Organigrama pri vind s tructura de
învă ţământ şi de cerceta re la ni velul
Uni versităţii „Cons tantin Brâncoveanu” din
Pi teşti es te concepută astfel încât raportul
dintre numă rul de pos turi dida ctice şi numă rul
de studenţi să se situeze la un ni vel optim,
pentru toate programele de studiu. Standa rdul
Uni versităţii „Cons tantin Brâncoveanu” din
Pi teşti pri vind numă rul de s tudenţi ca re revin la
un cadru dida cti c cu norma de bază , pentru
s tudiile de ni vel li cenţă, este de:
 ma xim 20 pentru specializările
economi ce, forma de învă ţământ cu frecvenţă ;
 ma xim 25 pentru specializările
economice, forma de învăţământ frecvenţă

redusă;
 ma xim 20 pentru specializările drept şi
administraţie, forma de învăţământ cu frecvenţă;
 ma xi m 15 pentru specializă rile din
domeni ul
ştiinţele
comunică rii ,
relaţii
internaţionale şi s tudii europene, asistenţă
socială, forma de învă ţă mânt zi .
Sta nda rdul Uni versi tă ţii „Constantin
Brâ ncoveanu” din Pi teşti pri vind raportul
s tudenţi ca re revin la un ca dru didacti c cu
norma de ba ză , pentru s tudiile de ni vel
mas ter, unde standa rdele şi calita tea predă rii ,
învă ţă rii şi cercetă rii sunt mul t mai ridi ca te,
es te de ma xim 15.
Dina mi ca numă rului de s tudenţi de la
s tudiile de licenţă este prezenta tă în Tabelul
nr. 13.
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Tabelul nr. 13. Evoluţia numărului de studenţi pe facultăţi
1994 2001 2002
Centrul universitar
1995 2002 2003
STUDII DE NIVEL LICENŢĂ
FMMAE Pi teşti
679 1058 1446
FFC Pi teşti
716 998
FSJAC Pi teşti
195 301
Total centru Pi teşti 679 1969 2745
FMMAE Brăila
1306 1251 1549
FSAC Brăila
160 161
Total centru Brăila 1306 1411 1710
FMMAE Rm. Vâl cea
944 1437 1940
Total 2929 4817 6395
STUDII DE NIVEL MASTERAT
Pi teşti
65
Brăila
56
Rm. Vâlcea
61
Total 182
TOTAL STUDII UNIVERSITARE
Pi teşti
679 1969 2810
Brăila
1306 1411 1766
Rm. Vâlcea
944 1437 2001
Total 2929 4817 6577
DEPARTAMENTUL PSIHOPEDAGOGIC
Total Uni versita te
-

2004 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2005 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1350
945
418
2713
1352
264
1616
1950
6279

1419
933
476
2828
1295
245
1540
2101
6469

1312
858
587
2757
1163
291
1454
2260
6471

1131
757
583
2471
1159
469
1628
2506
6605

1052
759
588
2399
1264
526
1790
2857
7046

902
586
532
2020
969
459
1428
2480
5928

926
509
568
2003
919
463
1382
2361
5746

818
399
522
1739
629
369
998
1892
4629

656
304
446
1406
454
248
702
1522
3630

487
254
383
1124
314
166
480
1104
2708

153
133
167
453

422
396
371
1189

808
517
630
1955

877
486
673
2036

711
410
552
1673

871
525
726
2122

881
594
817
2292

634
414
601
1649

545
258
441
1244

435
192
396
1023

2866
1749
2117
6732

3250
1936
2472
7658

3565
1971
2890
8426

3348
2114
3179
8641

3110
2200
3409
8719

2891
1953
3206
8050

2884
1976
3178
8038

2373
1412
2493
6278

1951
960
1963
4874

1562
659
1509
3730

307 516 603 480 483 283 303 175 131

-

Regresul efecti vului de s tudenţi din
ul timii ani se expli că prin s căderea dura tei de
şcola riza re (urma re a trecerii la procesul
Bologna), rezul ta tele nesatis făcă toa re ale

exa menului de bacalaurea t şi nu în ulti mul
rând, pri n reducerea numă rului absol venţilor
de li ceu.

B4. Evaluarea studenţilor
Considerăm că prin modul în ca re sunt
evalua ţi studenţii se asigură o parte a cali tăţii
procesului dida cti c. În ca drul Uni versi tăţii
„Cons tantin Brâncoveanu” din Pi teşti
evalua rea s tudenţilor / masteranzilor es te
reglementa tă prin Regulamentul pri vi nd
a cti vi ta tea profesională a studenţilor şi prin
Regula mentul pri vind evalua rea şi nota rea
s tudenţilor. Concret, Bi rourile Consiliilor
fa cul tăţilor s tabilesc comisii uni ce de
evalua re a cunoştinţelor, pe fieca re
dis ciplină. Comisiile stabilite, forma te din

mi nimum două cadre dida cti ce, precizea ză
cri terii uni ce de evalua re pe dis cipline. Din
comisia de evalua re la o disciplină fa c pa rte
cadrele dida cti ce ca re au desfăşura t a cti vi tă ţi
de curs , semina r, labora tor etc. Evalua rea
cunoştinţelor prin probă s crisă se fa ce, de
regulă , în a ceea şi zi cu toţi s tudenţii unei serii
sau an de s tudiu, în prezenţa comisiei de
evalua re şi a altor cadre dida cti ce
supra veghetoa re. Evalua rea cunoştinţelor pri n
probă orală se fa ce pe ba za biletului de
exa men, extras de s tudent din totalul biletelor
întocmi te, semna te de examina tor.
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Totoda tă, exis tă şi o serie de
procedee/tehni ci /metode
detaliate
de
apli ca re a Regulamentului pri vind evalua rea
şi nota rea s tudenţilor, sub forma unui pa chet
de
tehni ci/metode de exa mina re a
s tudenţilor. As tfel , a cti vi tă ţile de evalua re a

cunoştinţelor s tudenţilor se realizează a tâ t
pri ntr-o evalua re finală, câ t şi , în cursul
semes trului , prin evaluă ri pa rţiale.
Promovabilita tea la sfâ rşitul anul ui
uni versita r 2011-2012 es te prezenta tă în
Tabelul 14.

Tabelul nr. 14. Promovabilitatea la sfârşitul anului universitar 2011-2012
Anul de studii

Forma de învăţământ

Studii de nivel licenţă
învăţământ cu frecvenţă
învăţământ cu frecvenţă
I
redusă
Total
învăţământ cu frecvenţă
învăţământ cu frecvenţă
II
redusă
Total
învăţământ cu frecvenţă
învăţământ cu frecvenţă
III
redusă
Total
IV
învăţământ cu frecvenţă
învăţământ cu frecvenţă
învăţământ cu frecvenţă
Universitate
redusă
Total
Studii de nivel master
I
învăţământ cu frecvenţă
II
învăţământ cu frecvenţă
Universitate
Total
La ni vel de uni versi tate, ponderea
integraliştilor în totalul studenţilor a fos t
cuprinsă între 56 şi 79%, la s tudiile de li cenţă
şi 10% mai ma re la studiile de master. Da că
adăugăm şi s tudenţii ca re au îndeplini t
condi ţia de trecere în anul urmă tor (1-4
exa mene res tante), procentul de promova re
a junge la 85-88%. Aceste valori demonstrează
că şi în condi ţiile în ca re ci fra de şcola ri zare a
înregistra t s căderi , ni velul de exigenţă a rămas
o cons tantă în dimensiona rea calită ţii a ctului
dida cti c.

Promovaţi
(%)

Studenţi
creditaţi (%)

Total prom ovaţi
şi creditaţi (%)

60

27

88

61

22

83

60
56

26
38

87
94

56

38

94

56
79

38
-

94
79

77

-

77

79
80
69

16

79
80
85

65
67

20
18

85
85

69
85
77

22
11

91
85
88

Ca insti tuţie de învă ţământ superior
a credi ta tă ,
Uni versi ta tea
„Cons tantin
Brâ ncoveanu” din Pi teşti, a organiza t exa men
de finaliza re a s tudiilor: examen de li cenţă şi
exa men de diserta ţie. Exa menul de licenţă a
consta t
în
două
probe: evalua rea
cunoştinţelor funda mentale şi de specialita te,
respecti v, prezenta rea şi susţinerea lucră rii de
li cenţă . Exa menul de diserta ţie a cons ta t
într-o singură probă , prezenta rea şi sus ţinerea
lucră rii de diserta ţie. Rezul tatele la cele două
exa mene sunt prezenta te în Tabelul 15.
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Tabelul nr. 15. Promovabilitatea la examenul de
finalizare a studiilor, sesiunea iulie 2012
Programe de studii

Absolvenţi promovaţi la
examenul de finalizare

Absolvenţi

Examenul de licenţă
Mana gement
332
Ma rketing
60
Contabilita te şi informa tică de gestiune
170
Fi nanţe şi bănci
132
Economia comerţului , turismului şi
servi ciilor
126
Administra ţie publică
126
Drept
96
Jurnalism
12
Comuni ca re şi relaţii publi ce
55
Rela ţii Interna ţionale şi Studii Europene
11
Asistenţă socială
80
Total Universitate
1200
Examen de disertaţie
Total Universitate
547

303
58
159
120
112
118
73
10
51
9
78
1091
498

Exigenţa es te în limi te normale şi în anul
terminal, da r şi la exa menul de finaliza re a
s tudiilor.
Astfel ,
în
anul
terminal ,
promovabilita tea es te 86% la s tudiile de

li cenţă şi de 89% la s tudiile de master. În ceea
ce pri veşte exa menul de finaliza re, ni velul de
promova re es te de 92% la licenţă şi de 93% la
diserta ţie.

B5. Calitatea bazei materiale: spaţii de
învăţământ, cercetare şi pentru alte activităţi
Acti vi ta tea dida cti că şi de cerceta re a
progra melor de studii se desfăşoa ră în spaţii
de învă ţământ afla te în proprieta te – săli de
curs , amfi tea tre, săli de semina r, labora toa re dotate corespunză tor cu tehni că de cal cul ,
sisteme mul ti media : video şi retroproiectoa re,
ecrane de proiecţie, flip-cha rt-uri etc. Baza
ma terială
a
Uni versită ţii
„Cons tantin
Brâ ncoveanu” di n
Pi teşti
corespunde

specifi cului său şi se află la standa rde ca re
asigură desfă şura rea unui proces de
învă ţă mânt de cali tate, ia r capa cita tea
spa ţiilor de învă ţă mânt utiliza te în ca drul
Uni versi tă ţii „Constantin Brâncoveanu” din
Pi teşti es te în conformi ta te cu norma ti vele în
vi goa re. Sălile de preda re, labora toa rele
dida cti ce, centrele de cerceta re, căminele şi
spa ţiile sporti ve funcţionează în concordanţă
cu normele dida cti ce, tehni ce, de siguranţă şi
igieni co-sani ta re în vi goa re.

Tabelul nr. 16. Baza materială a Universităţii „Constantin Brâncoveanu” şi
repartizarea ei în raport cu cele trei campusuri universitare
Categoria
Amfiteatre şi săli de curs
Săli de seminar şi lucrări aplicative
Laboratoare

Piteşti

Brăila

15
38
8

6
13
5

Râmnicu
Vâlcea
8
23
5

TOTAL
29
74
18
25

În cadrul Uni versită ţii „Constantin
Brâ ncoveanu” din Pi teşti exis tă laboratoa re de
informa tică , labora toa re
de ingineria ,
tehnologia şi merceologia produselor,
labora toa re de informa ti că de ges tiune pentru
contabilita te, labora tor multi media ca re
asigură
desfă şura rea
proceselor
de
învă ţă mânt şi cerceta re în condi ţii optime.
Sălile de preda re/semina ri zare dispun
de echipamente tehni ce de învă ţa re, preda re
şi comuni ca re ca re fa cilitea ză acti vi ta tea
cadrului dida cti c şi recepti vita tea fiecă rui
s tudent (vi deoproiector, calculator, ecran
proiecţie, echipamente
videoconferinţă ,
s tudio TV, flip-chart). Labora toa rele sunt
dotate cu softuri , echipa mente şi mi jloa ce
tehnice de funcţi ona re de ul timă genera ţie.
În ca drul centrului din Pi teşti al
Uni versi tă ţii
„Constantin
Brâ ncoveanu”
funcţionează una dintre cele mai moderne
clădi ri uni versita re din ţa ră : Business Center –
Mas ter Center, în ca re a cti vi ta tea se
des făşoa ră pe mai multe zone: educa ţională,
business şi de entertainment. În ca drul

centrului se rema rcă cele două tipuri de săli
des tina te a cti vi tă ţilor dida cti ce, şi anume:
 Sălile tip conferinţă, ca re au o
concepţie modulară , fa cilitând combinaţii ale
supra feţelor şi diferi te tipuri de amena ja re.
Cursurile de Master se des făşoa ră , începând
de la da ta inaugură rii , în a ceste spa ţii , în
condi ţii tehni ce deosebi te. Sălile pot găzdui
până la 400 de persoane. Dotă rile tehni ce
includ: videoproiector, ecran proiecţie, tablă
conferi nţe, flipcha rt, laptop, DVD şi vi deo
pla yer, sonoriza re, clima tiza re.
 Sălile
Studio,
ce
gă zduies c
ma nifes tă ri mai mi ci , de tipul semina riilor şi
briefing-urilor, beneficiind de a celeaşi condiţii
tehnice deosebi te şi fiind echipa te după
ul tima
tehnol ogie. Ele
oferă
spaţii
mul tifuncţionale, suport audio-vi deo, sisteme
de a mplifi ca re, echipa mente de bi roti că ,
flipcha rt-uri , ta ble magneti ce etc.
În clădirile Uni versi tă ţii „Constantin
Brâ ncoveanu” din Pi teşti există spaţii
amenaja te pentru a ccesul wi reless la Internet,
inclusi v mobilier adecva t.

B6. Orientarea în carieră a studenţilor
Îndrumătorii sau tutorii de an îşi
s tabilesc un progra m de consiliere a
s tudenţilor.
Decana tele
desemnează
îndrumă torii de an şi de grupă, în funcţie de
di mensiunea seriilor de studenţi .
În Uni versitatea „Constantin Brâncoveanu”
din Piteşti funcţionează, din anul 2002, Centrul
de Consiliere şi Informare în Carieră, ale cărui
obiective sunt: sprijinirea studenţilor în alegerea
ca rierei, conştientizarea importanţei planificării
propriei ca riere, autoevaluarea corectă şi
obiectivă a abilităţilor şi limitelor personale,
precum şi dobândirea de cunoştinţe asupra
modalităţilor de căutare, ocupa re şi păstrare a
unui loc de muncă . În urma activităţii de
consultanţă, persoanele consiliate, studenţi şi
absolvenţi, au fos t sprijinite în alegerea rutei de
studii optime şi a unui loc de muncă, pe măsura
abilităţilor şi dorinţelor personale.
Acti vi ta tea centrului vizează două
ca tegorii de grupuri-ţintă: pe de o pa rte,

s tudenţii şi absol venţii Uni versită ţii „Constantin
Brâncoveanu” din Pi teşti şi , pe de altă pa rte,
agenţii economi ci ofertanţi de locuri de muncă .
Acti vi tă ţile Centrului de Consiliere şi Informa re
în Ca rieră presupun:
 Asista rea studenţilor în alegerea rutei
de s tudii, spri jini rea a ces tora spre a l ua decizii
adecva te traiectoriei i ndi viduale de forma re;
 Informa rea s tudenţilor cu pri vi re la :
s tructura i nsti tuţională a Uni versită ţii şi a
fa cili tă ţilor oferite,
calenda rul
anului
uni versita r; procedurile de înma tri cula re;
planurile de învă ţă mânt apli cabile în fieca re
an de s tudiu; dis ciplinele cuprinse în planul de
învă ţă mânt; preci za rea eventualelor cerinţe
de cunoa ştere/promova re prealabilă a unor
al te
discipline;
bibliografia
minimală
obliga torie; numărul de ore de curs / semina r/
lucră ri apli cati ve/ proiecta re; procedura de
evalua re a cunoştinţelor; numă rul de credi te
a cumula te prin promova re;
 Consiliere în ca rieră (tinerii sunt
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îndruma ţi şi ins truiţi , indi vi dual sau în grup, cu
pri vi re la planifi ca rea ca rierei);
 Acti vi ta tea de informare cu pri vi re la
pia ţa muncii se realizea ză atâ t di rect, câ t şi
pri ntr-un panou de informa re (a ctualiza rea
ba zei de date cu pri vi re la locurile de muncă
deţinute de că tre s tudenţi şi absol venţi);
 Cola bora rea cu a genţii economi ci
ofertanţi de l ocuri de muncă , interesa ţi de
B7.
Sprijinirea
procesului
de
autoevaluare a programelor de studii din
facultăţi, concreti za tă prin a corda rea de
consulta nţă pri vi nd întocmi rea rapoa rtelor de
autoevalua re în vederea a credi tă rii/evaluă rii
peri odi ce a următoa relor progra me de s tudii
de li cenţă/mastera t:
 Mana gement, frecvenţă redusă,
FMMAE Pi teşti .
 Contabilita te şi Informa ti că de
Gestiune, zi , FMMAE Rm. Vâlcea .
 Contabilita te şi Informa ti că de
Gestiune, frecvenţă redusă, FMMAE
Rm. Vâlcea .
B8. Elaborarea documentaţiei cu privire
la managementul calităţii concreti zată în
a ctualiza rea documenta ţiei de mana gement al
calită ţii , după cum urmea ză :
 Structurile de conducere pentru
ma nagementul calită ţii 2012-2013.

s tudenţii şi absol venţii Uni versi tăţii .
Menţionând
rezul ta tele
poziti ve
obţinute, considerăm că centrele de consiliere
în ca rieră di n cele trei oraşe în ca re
funcţionează
Uni versi ta tea
„Cons tantin
Brâ ncoveanu” trebuie să găsească noi soluţii
pentru o legă tură sistemati că cu s tudenţii şi
absol venţii şi obţinerea unei documenta ţii câ t
mai complete despre evoluţia absol venţilor.













Administra ţie publică , zi , FMMAE
Rm. Vâlcea .
Finanţe bănci, zi , FMMAE Rm. Vâlcea.
Drept, zi , FSJAC Pi teşti .
Fi nanţe Bănci , zi , FMMAE Brăila.
Mana gement, frecvenţă redusă,
FMMAE Brăila.
Contabilita te şi Informa ti că de
Gestiune, frecvenţă redusă, FMMAE
Brăila .
Administratie publică , zi , FSAC Brăila.

Poli ti ca şi obiecti vele calită ţii
2012-2013.
Progra m
de
măsuri
pentru
îmbună tă ţi rea cali tăţii 2012-2013.
Progra ma rea audi turilor interne
pentru 2012-2013.

B9. Consilierea comisiilor CEAC din
facultăţi cu privire la elaborarea rapoartelor
anuale de asigurare a calităţii academice
concretiza tă în întocmi rea rapoa rtelor de
calita te de că tre cele şase fa cul tă ţi ale
Uni versi tă ţii „Constantin Brâncoveanu” din

Pi teşti. Rapoa rtele de acti vi ta te ale Comisiilor
pentru evalua rea şi asigura rea cali tăţii pentru
anul uni versi ta r 2011-2012 au fost dezbă tute
şi aproba te în cadrul şedinţelor consiliilor
fa cul tăţilor.

B10. Programarea şi desfăşurarea
auditurilor interne la nivelul structurilor
funcţionale din universitate. A fost întocmi t
programul misiunilor de audit intern al calităţii
la ni velul facul tăţilor, departamentelor şi
compa rtimentelor funcţionale din Universitatea
„Cons tantin Brâncoveanu” din Piteşti pentru
anul uni versitar 2012-2013. La nivelul anului

2012, acti vita tea de audita re internă s-a
desfăşurat conform graficului aprobat, fiind
finalizate 7 misiuni de audit intern. Rapoartele
de audit intern întocmite au fost depuse la
Depa rtamentul de Management al Calităţii şi au
fost supuse analizei din partea Comisiei de
Evalua re şi Asigurare a Calităţii de la nivelul
Universităţii, ca re va urmă ri maniera în ca re
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neregulari tăţile sunt corectate şi va analiza
propunerile şi recomandările formulate de
comisiile de audit, s tadiul realizării urmând a fi

evaluat cu prilejul urmă toarelor misiuni de audit
programate.

B11.
Colaborarea
cu
toate
compartimentele din universitate în vederea
asigurării calităţii academice, concretiza tă în
urmă toa rele acti vi tăţi:
 adapta rea planurilor de învăţământ şi
a fişelor disciplinelor la standardele
naţionale, europene şi internaţionale.
Conţinutul programelor de studii
(licenţă, masterat) s-a stabilit atât
pentru anul universita r 2011-2012, cât
şi pentru anul uni versita r 2012-2013,
prin
revizui rea
„Planului
de
învăţământ”, în conformi tate cu
Regulamentul pri vind organizarea şi
funcţiona rea studiilor uni versitare de
licenţă şi cu Regulamentul pri vind
organizarea şi funcţionarea studiilor
uni versitare de masterat;



B12.
Asigurarea
transparenţei
informaţiilor privind calitatea academică din
universitate. Asi gura rea transpa renţei pri vi nd
calita tea a cademi că din uni versi tate prin
disemina rea informa ţiilor s -a realiza t folosind
pa gina web a Uni versi tă ţii „Cons tantin
Brâ ncoveanu”, unde se pot consulta :
 Regula mentul pri vind asigura rea
calită ţii servi ciilor educaţionale şi de
cerceta re ştiinţi fi că ;










adapta rea planurilor de învăţământ şi
a fişelor disciplinelor la cerinţele pieţei
interne a forţei de muncă superior
califica te prin: monitorizarea modului
de inserţie a absolvenţilor pe piaţa
forţei de muncă, validarea unor
recomandări venite dinspre mediul
economi co-social şi de la angajatori,
optimiza rea acti vită ţilor practi ce
voca ţionale în ansamblul procesului
didactic,
lărgi rea
conţinutului
califică rilor uni versita re, încât să
sporească şansele absolvenţilor de
plasament pe piaţa forţei de muncă ;
moderni zarea resurselor destinate
învăţă rii;
îmbună tăţi rea
activi tăţii
de
monitoriza re a procesului didacti c.
Structurile de conducere pentru
ma nagementul calită ţii 2012-2013;
Poli ti ca şi obiecti vele calită ţii
2012-2013;
Progra m
de
măsuri
pentru
îmbună tă ţi rea cali tăţii 2012-2013;
Progra mul de a udi t intern pri vind
calita tea în a cti vi tatea dida cti că
2012-2013.

C. Auditurile procesului didactic, realizate în anul 2012 şi propunerile comisiilor de calitate
de la nivel de Universitate, de la nivel de facultăţi şi ale Departamentului de Management al
Calităţii au avut în vedere, printre altele:
a) monitoriza rea continuă a servi ciilor
c) înnoirea
permanentă
a
fişelor
oferi te studenţilor;
disciplinelor, a ctualizându-se conţinutul
b) reanalizarea anuală a planurilor de
şi adaptându-l la realităţi ;
învăţământ şi îmbunătăţi rea acestora –
d) perfecţionarea continuă a metodelor
prin introducerea unor noi discipline sau
didactice prin aplicarea sistemului
o reordona re a acestora – ca urmare a
“lecţiilor deschise” şi a seminarului
propunerilor veni te din pa rtea mediului
metodi co-didacti c, acţiuni cu ca racter
economi c, a autorită ţilor locale, da r şi a
permanent, la care pa rticipă toate
corpului profesoral;
ca drele didacti ce;
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e) realiza rea grupelor de elită şi a grupelor
pentru s tudenţii cu rămâneri în urmă ,
pentru a culti va dorinţa unor studenţi de
a cunoa şte mai mult, dar şi pentru a
“sal va” studenţii cu lipsuri în pregă tire;
f) existenţa tutoriatului (îndrumarea)
studenţilor, acti vita te cu ca racter
permanent;
g) stimularea mobilită ţilor studenţilor şi
ca drelor didacti ce;
h) publica rea unor noi cursuri uni versitare,
în conformita te cu planul editorial
aprobat la nivel de Facul tate;
i) revizui rea şi îmbunătăţi rea cursurilor
aplicati ve pentru Învăţământul cu
Frecvenţă
Redusă
pentru
anul
uni versitar 2012-2013;
j) consolidarea legăturilor cu mediul
economi c de profil, pentru continuarea
desfăşurării a cti vi tăţii de pra ctică a
studenţilor şi atragerea de noi pa rteneri
din mediul economic la ca re studenţii să
desfăşoa re acti vita tea de practică
specifi că fiecă rui domeniu de forma re;
k) crearea unui cadru adecva t schimbului
de idei între cadrele didactice
uni versitare
prin
intensificarea
acti vită ţilor de organizare a unor
manifestă ri ştiinţifi ce pe teme de interes
ma jor în domeniul calităţii educaţiei,
cum sunt: obiecti vele şi cerinţele
pedagogiei acti v-intera ctive la nivel
uni versitar, centra rea pe s tudent a
metodelor
de
predare-învă ţare,
programul de învă ţa re pe tot pa rcursul
vieţii, iniţiat de Comisia Europeană;
l) încurajarea stabilirii de legături între
diferite
discipline,
întrucâ t

m)
n)

o)

p)

q)

r)

interdisciplinaritatea
reprezintă un
fa ctor de
creştere
a
calităţii
învăţământului;
crearea
de
cercuri
ştiinţifice
interdisciplinare;
încurajarea lucrului în echipă la nivelul
ca drelor didactice uni versitare în
vederea intensifică rii activi tăţii de
cerceta re ştiinţifi că şi a formării viziunii
interdisciplinare;
dezvolta rea şi consolidarea unui mediu
fa vorabil acti vităţii ştiinţifi ce de
performanţă , dinamic şi competiti v, ca re
să susţină prin realizări de valoare,
calita tea
procesului
educaţional:
elabora rea de proiecte cu finanţa re
europeană, organizarea de conferinţe
etc.
continuarea publicării de articole
elaborate de cadre didactice şi studenţi
în revista Uni versităţii – „Strategii
manageriale”;
dezvolta rea de către cadrele didactice a
dimensiunii forma ti ve a procesului
educaţional, pe lângă cea informati vă, în
spiri tul formării studenţilor pentru
integrarea pe piaţa muncii şi dezvoltarea
unor ca riere de succes. De asemenea,
trebuie încurajat studiul individual şi
dialogul cu fiecare s tudent în pa rte.
pa rti ciparea membrilor comisiilor de
evaluare şi asigura re a calităţii, precum
şi a auditorilor de calitate din
uni versitate la programe de forma re
auditori interni/specialişti în domeniul
calită ţii;
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6. ETICĂ UNIVERSITARĂ
ŞI INTEGRITATE ACADEMICĂ
Ca racteristica fundamentală a procesului
de învăţământ şi cerceta re din cadrul
Universităţii „Constantin Brâncoveanu” o
consti tuie asigurarea formă rii şi dezvoltării
competenţelor prin cunoaştere şi educaţie.
Aces t demers presupune deopotri vă, atât
dobândi rea unui ansamblu multifuncţional şi
transferabil de cunoştinţe, deprinderi şi
apti tudini care să asigure împlinirea şi
dezvolta rea
personală
a
beneficia rilor
procesului de învăţământ, conform intereselor
şi aspira ţiilor fiecă ruia şi dorinţei de a învă ţa pe
tot pa rcursul vieţii, câ t şi un proces
educati v-forma ti v, care să facă posibilă
integrarea socială a tinerilor după absolvi re, prin
culti va rea unui mod de gândire bazat pe valori
umaniste şi ştiinţifice, pe cul tura na ţională şi
uni versală, educarea în spi ritul demni tăţii,
toleranţei şi respectării drepturilor şi libertă ţilor
fundamentale ale omului, a sensibilităţii faţă de
problemati ca umană şi faţă de valorile
moral-ci vice, cu alte cuvinte a unui
comportament etic în profesie, în viaţa publică
şi chiar în cea pri vată .
Rolul experienţei uni versita re este crucial
în maturiza rea intelectuală, profesională şi, nu
în ultimul rând morală a tinerilor, iar
uni versitatea, prin misiunea sa asumată trebuie
să pregătească s tudenţii pentru a fi în măsură să
pa rcurgă drumul de la tutelă şi pa ternalism la
libertate şi autonomie. Pe timpul pregătirii
uni versitare studenţii trebuie obişnui ţi să facă
distincţia între bine şi rău şi să respingă
comportamentele negati ve din alte sfere ale
societăţii precum manipularea, paternalismul,
tentaţia fraudei, a fa vori tismului, rezolvările de
culise
ale
problemelor
profesionale,
comportamentul de clică, nepăsarea fa ţă de
colegi şi insti tuţie.

Baza acestui proces forma tiv o cons tituie
principiile eti co-deontologi ce cuprinse în Carta
Universităţii „Cons tantin Brâncoveanu” şi
detaliate prin normele Codului de eticǎ şi
deotologie profesionalǎ al
Uni versităţii
„Cons tantin Brâncoveanu” din Pi teşti, insti tuţie
publică a creditată , componentă a sistemului
naţional de învăţământ superior, definit prin
Legea nr. 1/2011.
Codul de Etică Uni versita ră, aproba t în
şedinţa Sena tului uni versităţii din da ta de 07.10.
2011 şi a ctualizat în şedinţa Senatului din
05.01.2012, include prevederi referitoare la
stabilirea situaţiilor de conflicte de interese şi
incompa tibilităţi, precum şi la măsurile
educaţionale, administrati ve şi tehnice care se
iau pentru ga ranta rea originalităţii lucră rilor de
licenţă, master, doctorat, a rticolelor ştiinţifice
sau a altor asemenea lucrări precum şi
sancţiunile aferente.
În conformita te cu prevederile art. art.44
lit.b) din Codul de Etică şi Deontologie
Profesională, la nivelul universităţii a fost aleasă
Comisia de Eti că şi Deontologie Profesională, a
că rei principală meni re este aceea de a veghea
la respecta rea eti cii universitare şi a eticii
acti vită ţilor de cerceta re în cadrul Uni versităţii
„Cons tantin Brâncoveanu” .
Comisia de Etică şi Deontologie
Profesională întocmeşte un raport anual de
acti vita te care se prezintă rectorului, senatului
uni versitar şi cons tituie un document public.
Acti vitatea desfăşurată de Comisia de Etică
şi Deontologie Profesională în anul universitar
2012/2013 s-a bazat pe trei repere norma tive:
1) normele de conduită profesională,
2)
standardele
morale
generale,
3) responsabilităţile şi regulile practicii
uni versitare reglementate de Codul de etică şi
deontologie profesională.
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Valorile şi principiile pe ca re le
promovea ză Comisia de eti că şi a că ror
realiza re efecti vă încea rcă să o asigure sunt:
liberta tea a cademică , autonomia personală,
drepta tea
şi
echi ta tea,
meri tul ,
profesionalismul , onesti ta tea şi corectitudinea
intelectuală, transpa renţa, respectul şi
toleranţa , responsabilita tea , bună voinţa şi
grija .
În peri oada de referinţă Comisia de Eti că
Uni versi ta ră a urmări t în mod priori ta r să
formeze şi să se întă reas că un clima t
uni versita r baza t pe coopera re şi competi ţie
corectă, pe profesionalism, competenţă şi
exi genţă , ca re să ducă în ti mp la întă ri rea şi
creşterea presti giului Uni versi tǎţii „Cons tantin
Brâ ncoveanu”

Comisia de Eti că aleasă nu şi -a propus să
joa ce rolul unei “Inchizi ţii”, ni ci al unei “Poliţii ”
uni versita re. În principal ea şi -a propus să
consilieze, concilieze, să se manifes te
comprehensi v, da r drept, să ini ţieze sancţiuni
proporţi onale şi să protejeze membrii
comunită ţii uni versi ta re fa ţă de abuzuri , da r şi
fa ţă de deni gra re, calomnii, delaţiuni şi
ră zbună ri.
Însă a tunci când a cons ta tat încălcă ri ale
normelor de eti că şi deontologie uni versi ta ră ,
Comisia de Eti că a a cţiona t promt sancţionâ nd
asemenea aba teri.
Semni fi cati v es te faptul că nu au exis tat
ni ciun fel de i nterferenţe în a cti vi ta tea aces tei
comisii şi că ea a funcţiona t în mod
independent.

I. Tipuri de activităţi desfăşurate:
I.A. În ca tegoria activităţilor de natură
educativ-preventivă desfăşura te în anul 2012
putem enumera :
 prevenirea fraudei la exa mene,
pornind de
la
premisa
că
Regulamentul pri vind a cti vita tea
profesională a studenţilor şi Ca rta
uni versi tăţii
prevede
sancţiuni
severe,
mergând
pănă
la
exma tri cularea
studenţilor ca re
încearcă să promoveze examenele
prin fraudă ;
 susţinerea şi pa rticipa rea la punerea
în pra cti că a măsurilor dispuse de
conducere
pentru
preveni rea
fenomenelor de „cumpăra re” a
lucră rilor de licenţă şi diserta ţie;
 impli carea în acti vi tăţi ca re au ca
s cop evita rea fenomenele de plagiat;
 realizarea disemină rii conţinutului
normelor eti ce şi deontologice în

rândul studenţilor şi al personalului
dida ctic pentru cunoaşterea şi
respectarea lor.
I.B. Cu toa te că în anul uni versitar
2012/2013, s-a menţinut un clima t eti c şi
deontologi c foa rte bun, Comisia de Eticǎ a fost
sesizată cu încălcarea normelor etice de către
un cadru didactic di n cadrul Facul tă ţii de
Management Ma rketing în Afaceri Economi ce
Râ mnicu Vâl cea, iar în urma cercetărilor
efectuate i-a aplicat sancţiunea prevăzută de
art.52 lit.c) din Codul de Etică şi Deontologie
Profesională al UCB, respecti v suspenda rea pe
timp de un an a dreptului de îns criere la un
concurs pentru ocupa rea funcţiei didacti ce
superioa re, ori a unei funcţii de conducere, de
îndruma re şi control , ca membru în comisiile
de master sau licenţă .
Sancţiunea a fost validată de Sena tul
Uni versităţii ia r persoana sancţiona tă nu a
contes tat-o.

II.Obiective pentru viitor pe care şi le propune Comisia de Etică şi Deontologie Profesională
II.A. Identificarea factorilor de risc
uni versita re, pot apă rea urmă torii fa ctori de
pentru climatul de etică universitară:
ris c, cu potenţial de a afecta clima tul de eti că
Membrii Comisiei de eti că , în urma propriilor
uni versita ră :
evaluă ri , esti mează că asupra cul turii eti cii
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pra cticile de delega re a realizării
a cti vită ţilor de predare – învă ţa re,
s tatua te în normele didacti ce ale
titularilor de
dis ciplină
către
prepa ra tori şi asistenţi;
trafi ca rea de refera te, de lucră ri de
licenţă şi / sau diserta ţii, gata fă cute;
fenomenele de copiere la examene;
plagiatul minor, dar mai ales major.
În legătură cu aces t fa ctor de ris c es te
necesară
conştientiza rea
regulii
prevă zute la a rt. 17 alin. 5) din Codul
de eti că şi deontologie profesională
în conformita te cu ca re ”Îndrumătorii
lucrărilor de licenţă, de diplomă, de
disertaţie şi de doctorat răspund în
solidar cu autorii acestora de
asigurarea originalităţii conţinutului
acestora”
aplica rea unor s tandarde duble în
evaluare, practi ci ce contra vin art. 14
alin. 3 din Cod;
mani festă ri contrare principiului
respectului şi toleranţei consacra t de
Cod, sub va rii manifestă ri , de tipul:
limbaj de eti cheta re şi stigma tiza re
nediferenţia tă; a tacuri inadecva te de
persoană ; dis crimină ri de ori ce
na tură ; comportamente ca re denotă
invidie, cinism, vani ta te, lipsă de
amabilitate, dezinteres ;
încălcă ri ale principiului colegialităţii,
îndeosebi prin urmă toa rele tipuri de
mani festă ri:
desconsidera rea
obliga ţiei de asistenţă între membrii
comuni tăţii a cademi ce, ma terializată

II.B. Măsuri concrete pe care îşi propune
să le realizeze:
 rea ctiva rea unor a tribuţii ale Comisiei
de Eti că prevăzute în Codul de Eti că şi
deontologie profesională, care-i
spores c rolul şi realizarea unei
prezenţe mai active în apă ra re a
valorilor eti ce prevă zute în Cod, astfel
încât ea să devină un vertitabil
gardian al eti cii uni versita re;

în suplinirea colegială la nevoie,
a corda rea de spri jin în a cti vita tea
dida ctică
şi
administra ti vă,
cooperarea cu bună credinţă în
cadrul
proiectelor ce implică
pa rticipa rea
mai
multor
persoane(a rt. 30 lit. b din Cod;
discredita rea în mod injus t a ideilor,
ipotezelor
sau
rezul ta telor
cercetărilor unui coleg(art. 31 lit. b în
Cod); formularea în faţa s tudenţilor a
unor comenta rii la adresa pregăti rii
profesionale, a ţinutei morale sau a
unor aspecte ce ţin de viaţa pri va tă a
unui coleg(a rt. 31 lit. c); sfă tui rea
s tudenţilor de a nu urma un curs al
unui coleg, din antipatie faţă de
a cesta (a rt. 31 lit. d);
 a titudini şi comportamente asocia te
concurenţei neloiale, la
ca re
Uni versitatea a r putea fi expusă: cea
prevă zută de a rt. 33 lit. b din Cod
(s fătui rea s tudenţilor, în cadrul
a cti vită ţilor dida ctice, să abandoneze
cursurile) sau cea de la a rt. 33 lit. c
(angaja rea în afa ra uni versită ţii a
unor a cti vită ţi ca re, în condi ţiile legii,
cons tituie concurenţă neloială);
A rămas în atenţia Comisiei şi în a cest an
problemati ca confluenţei eticii a cademi ce cu
normele răspunderii juridi ce disciplinare,
ma teriale sau administrati ve, urmând ca
faptele ce contra vin normelor cuprinse în legi
sau regulamentele Uni versită ţii să fie analizate
şi din perspecti va încălcă rii eticii şi deontologiei
uni versi tare


a ccentua rea
componentei
comuni cati ve în a şa fel încât Comisia
de eti că să fie în măsură să se
autosesizeze cu pri vi re la faptele de
încălca re a eti cii şi a tunci când
asemenea fapte apar şi sunt
cercetate
doa r
ca
aba teri
administra ti ve (a rt. 45 alin. 1 din
Cod);
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Comisia de Eti că va monitori za
cazurile în ca re se ignoră prevederile
a rt. 22 din Cod în conformi ta te cu
ca re ”Acolo unde este cazul, membrii
comunităţii academice au obligaţia
ca în cercetările şi publicaţiile lor să
menţioneze, în mod expres, sprijinul
material acordat de universitate sau
de alte organizaţii, instituţii, firme
sau persoane fizice pentru realizarea

Se i mpun în continua re câ teva a cţiuni
urgente: menţinerea colaborǎrii cu cadrele
dida cti ce, personalul dida cti c auxilia r şi cu
conducerea Uni versitǎţii , a cti vi za rea acţiunilor
de control a lucrǎrilor de li cenţǎ şi diserta ţie,
identi fi ca rea de soluţii pentru reducerea
fenomenului de copiere la exa mene.
Comisia de Eti că Uni versita ră şi -a propus
să folosească ori ce prilej pentru promova rea
Codului de eti că uni versi ta ră , cum a r fi a ceea
a disemină rii conţinutului Codului de eti că
uni versita ră în rândul s tudenţilor prin
intermediul responsabililor de an de s tudiu,



cercetării
sau
a
publicaţiei
respective”;
campanii
de
cunoaştere
şi
monitoriza re a punerii în practi că a
prevederilor Codului de eti că . Ne
propunem
să
moni torizăm
cunoaşterea şi transpunerea în
pra ctică a celor 20 de principii ale
eticii şi deontologiei uni versita re
prevă zute în a rt. 4 din Codul de eti că
şi deontologie profesională.

îndeosebi pentru s tudenţii aflaţi în primul an
de s tudii, ia r în colecti vele personalului
administra ti v, pri n intermediul conducă torilor
a ces tor colecti ve.
În final putem spune că , în anul
uni versita r 2012/2013, Comisia de eti că, în
pofida unor imperfecţiuni ale acomodă rii cu
exi genţele morale ale comunită ţii academi ce
a aborda t serios şi în termen legal sesizările
asupra unor posibile încăl că ri ale Codului de
eti că uni versi ta ră.
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7. ACTIVITATEA DE
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Acti vi ta tea de cerceta re ştiinţi fi că
consti tuie o componentă de baza a
a cti vi tă ţilor desfă şura te în Uni versita tea
„Cons tantin Brâncoveanu”. Aces t lucru es te cu
a tâ t mai necesa r cu câ t a ctualele cri terii de
clasifi care şi eval uare a uni versi tă ţilor
româneşti se bazea ză din ce în ce mai mult pe
realiză rile de cerceta re ale cadrelor dida cti ce,
cu a ccent pe publica ţiile în reviste de ma re
recunoa ştere în domeniu sau pa rti cipa rea cu
lucră ri la manifes tă ri ştiinţifi ce interna ţionale.
În a cest context trebuie să creas că rolul
consiliilor fa cul tă ţilor şi al depa rta mentelor în
propunerea şi ma nagementul proiectelor de
cerceta re, a tâ t în ca zul proiectelor cu
benefi cia ri interni câ t şi în ca zul propunerilor
de gra nturi finanţa te din fonduri de cerceta re
na ţionale sau din fonduri europene. Toa te
proiectele, indiferent de valoa re sau
benefi cia r, vor fi supuse spre aproba re
Bi roului Senatului Uni versi tă ţii, înaintea
contra ctă rii cu benefi cia rii. Propunerile de
proiecte se vor ba za pe experienţa centrelor
de cerceta re deja exis tente ca re au derulat cu
succes o serie de programe, dar es te necesa r
să se di versifi ce tema ti ca de cerceta re astfel
încâ t a ceasta sa cupri ndă problemele cele mai
a ctuale cu ca re se confrunta dezvol ta rea
economică şi socială a României.
Cerceta rea ştiinţi fi că din Uni versi ta tea
„Cons tantin Brâncoveanu” a coperă în general
domenii
speci fi ce
ale
a cti vi tăţii
economico-sociale din zonele în ca re
funcţionează fa cul tă ţile uni versită ţii (judeţele
Argeş, Vâl cea , Brăila şi judeţele învecinate cu
a ces tea) ţinând însă cont de conjunctura
na ţională şi europeană.
Acti vi ta tea de cerceta re a cadrelor
dida cti ce di n uni versi ta te se va desfăşura în

cadrul unor teme ce pot fi contra cta te fie
di rect, fie ca pa rteneri la alte enti tă ţi pentru
rezol va rea unor proiecte propuse de
organisme guvernamentale, ins ti tuţii locale si
agenţi economi ci.
În a cti vi tă ţile de cerceta re efectua te de
cadrele dida cti ce sunt a ngrenati şi studentii ,
formându-se as tfel echipe de cerceta re
complexe, mul tidis ciplina re, în functie de
obiecti vele de cerceta re al fieca rui progra m.
Conştienţi că cel puţin în perioada a ctuală
numă rul de s tudenţi şi mastera nzi i mpli caţi în
proiecte de cerceta re coordona te de cadre
dida cti ce es te des tul de limi tat, este necesa r
să a mplifi căm formele de cerceta re specifi c
s tudenţesti , respecti v a cti vi ta tea în cercurile
ştii nţifi ce şi cerceta rea pentru elabora rea
lucră rilor de li cenţă sau de disertaţie.
Principalele a cti vi tă ţi de cerceta re din
uni versita te se vor concretiza în:
1. Continua rea proiectelor de cercetare
ca re se află în desfă şura re:
2. Pregăti rea de noi proiecte pentru
competi ţiile des chise la ni vel na ţional, în toa te
cele trei centre ale Uni versi tă ţii, în
conformi ta te cu ins trucţiunile şi ghidurile
soli citantului specifi ce fiecă rei competi ţii şi
tri miterea a ces tora pentru evalua re la
termenele s tabilite.
3. Identifi ca rea unor posibilită ţi de
elabora re a unor proiecte de cerceta re, s tudii
de fezabilita te, s tudii de pia ţă etc. pentru
agenţii economi ci plasaţi în zonele în ca re
Uni versi ta tea îşi des făşoa ră a cti vita tea .
5. Organi za rea unor cursuri de
perfecţiona re conti nuă pentru anga jaţii
di verselor companii.
6.
Pregă ti rea
unei
Conferinţe
Interna ţionale cu pa rteneri s trăini ca re sa fie
34

organi zată anual .
7.
Organiza rea
unor
conferinţe
na ţionale.
8. Organi za rea unor simpozioane
ştii nţifi ce, mese rotunde şi a altor a cti vi tă ţi
similare la ni velul fa cul tă ţilor de la Pi teşti ,
Brăila şi Râmni cu Vâl cea .
9. Organiza rea cercurilor ştiinţi fice,
sus ţinerea în mod regulat a temelor propuse
şi eventual orga niza rea unor sesiuni la ni velul
fiecă rui centru, chia r din primul semes tru.
10. Încuraja rea pa rti cipă rii cadrelor
dida cti ce la manifes tă ri ştiinţifi ce de
rezonanţă în domeniu şi a publică rii în revis te

cota te sau indexa te ISI şi în BDI recunos cute.
8. Continua rea publi că rii revis tei
,,Stra tegii mana geriale” prin elabora rea unui
grafi c de tri mi tere a ma terialelor catre edi tură
de ca tre cadrele dida cti ce, în pa ralel cu
demersurile pentru clasifi ca rea revis tei de
ca tre CNCS şi includerea a cesteia în BDI.
9. Pregă ti rea celor mai buni s tudenţi
premia ţi la Sesiunea Ştiinţifi c Studenţească
pentru a pa rti cipa la olimpiadele organiza te
de Asociaţia Fa cul tă ţilor Economi ce din
România sau la alte mani festă ri organiza te de
fa cul tăţi cu profil asemănător.

1. DIRECŢIILE PRINCIPALE ALE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ALE
DEPARTAMENTULUI DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Pentru perioada 2011 - decembrie 2012
pri ncipalele acti vi tă ţi de cerceta re din ca drul
depa rtamentul ui s-au concreti zat în:
1. Continua rea proiectelor de cercetare
ca re se află în desfă şura re:
2. Pregăti rea de noi proiecte pentru
competi ţiile des chise la ni vel na ţional şi
identi fi ca rea unor posibilită ţi de elabora re a
unor proiecte de cerceta re, în zonele în ca re
Uni versi ta tea îşi des făşoa ră a cti vi tatea .
A. Teme de cercetare
În cadrul Depa rtamentului ŞTIINŢE
ECONOMICE în perioa da de raporta re s -au
realiza t un numă r de 19 proiecte şi teme de
cerceta re după cum urmea ză : Proiecte cu

3. Organi za rea unor simpozioane
ştii nţifi ce, mese rotunde şi a altor a cti vi tă ţi
similare la ni velul depa rtamentului
4. Organiza rea şi spri jini rea cercurilor
ştii nţifi ce s tudenţeşti
5. Încura ja rea pa rti cipă rii cadrelor
dida cti ce la manifes tă ri ştiinţifi ce de
rezonanţă în domeniu şi a publică rii în revis te
cota te sau indexa te ISI şi în BDI recunos cute.

fi nanţa re EXTERNĂ un numă r de 13, proiecte
cu finanţa re INTERNĂ un numă r de 6.
Detalierea a ces tora este realiza tă mai jos :

I. Proiecte cu finanţare externă:
1.1. Conf. univ. dr. Marian Chivu
„Dezvoltarea şi consolidarea iniţia tivelor comune a le partenerilor socia li din industria lemnului” – conf.univ. dr.
Marian Chiv u din partea UCB şi Vas ile Badica, preşedinte Federatia Sindica telor Libere din Industria Lemnului. - FSE POS DRU
Valoarea proiectului. Proiectul este implementat de Federa ţia Sindicate lor Libere din Industria Lem nului (FSLIL), în
calitate de beneficiar, in parteneriat cu Federatia Europeana a Sindicate lor din Cons trucţii şi Lem n (European
Federation of Building and Wood Workers - EFBWW), Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR),
Comite tul Sectorial Silvicultura, Exploa tarea şi Prelucra rea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM);
Valoare: 6.813.426 lei
1 iulie 2010- 30 iunie 2013Calitatea în cadrul proiectului : expe rt pentru creşte rea capacităţii şi competenţelor pa rtene rilor sociali
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1.2. Colectiv cercetare: Prof univ. dr. Iuliana Ciochină; Conf. univ. dr. Carmen I ordache, Lect. univ. dr. Iulia na Cebuc;
Lect. univ. dr. Răzvan Decuseară
Creşterea capacită ţii de absorbţie a absolvenţilor ITP pe piaţa muncii, prin monitorizarea inserţiei
socio-profesiona le, ID 57677, POSDRU 2007-2013,
Beneficiar:Inspectoratul Şcolar Jude ţean Cluj- parte ner principa l, UCB - Pa rtene r 1
Perioada de desfăş urare: 2010 – 2013
Modul de diseminare a informaţiilor: constituire bază date, publicare articole, studii în reviste cotate CNCSIS, ISI sau indexate în
baze internaţionale conferinţe, mese rotunde cu participare naţională şi internaţională
1.3. Prof. univ. dr. Alexandrina Sîrbu
Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Ca lificările profesionale din România Membru: prof. univ. dr. A lexandrina
Sîrbu (membru, ca expert metodologic ETS-ANC):; Detalii proiect: Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/: (cod proie ct /
acronim IMI PQ NET/ perioada de desfăşurare 2011-2013): (cofinanţat de Fondul Social European prin Prog ramul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi MECTS) (val. 17 milioane ron/ 4,16 milioane euro) Expe rt
metodologic extern Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) - ETS Agricultură şi domeniul vete rinar - manager
Proiect – Andrei Linu, MECTS).
1.4. Colectiv: Conf. univ.dr. Camelia Vechiu: membru, Conf. univ. dr. Cristia n Morozan: membru , lect. univ. dr.
Cristina Bunea-Bontaş: membru, lect. univ. dr. Gianina Ciorăşteanu: membru, As ist. univ. dr. Chifane Cristina:
membru.
Proiectul: New Approches to Foreign Language Teaching in Turkey and Roma nia.
Beneficiari: Karabuk Provincial Directorate of National Educa tion- Turcia, Inspectoratul Şcolar Judeţean BrăilaRomania
Perioada de desfăş urare: 2012-2014. Valoare proiect: 39.750 EUR euro.
Partener: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, Centrul universitar Brăila.
1.5. Colectiv : Scurtu Ion, Gherman Liliana, Ciorăşteanu Gianina
Proiect: S trategia de dezvoltare durabilă a micro-zonei de vest a judeţului Brăila cod SMIS12615;
Detalii proiect: Proiect finanţat din Fondul Social E uropean prin Programul Ope raţional Dezvoltarea Capacităţii
Administrative
Perioada de desfăş urare 2007 – 2013
1.6. Conf. univ. dr. Manole Sorin
Dezvoltarea unui sis tem operaţiona l al calificărilor din învăţământul superior din Româ nia - Contract nr.
POSDRU/2/1. 2/S/2: (cod proiect 1622/ acronim DOCIS/ perioada de desfăşura re 2008-2011): (cofinanţat de Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvolta rea Resurse lor Uma ne şi Guvernul Românie i) (membru
– expert pe termen scurt ETS Ingineria produselor alimentare) (manager Proiect – Sorin Eugen Zaharia, Agenţia
Naţiona lă pentru Calificările din Învăţământul Supe rior şi Parte neria t cu Mediul E conom ic şi Social – ACPART)
1.7. Prof. univ.dr. Elena E nache
Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud-Es t (CRSE ) Cofinanţat de
Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Beneficiari: Echipa ADR II Sud-Est
Perioada de desfăş urare: 2009-2011.
Valoare proiect: 1838901 le i
membru în Comite tul de coordonare a l Consorţiului Regional, expert pe termen scurt
1.8. Colectiv cercetare: Scurtu Ion, Gherman Liliana, Ciorăşteanu Gianina
Cunoaş terea gradului de inserţie profesiona lă a absolvenţilor ÎTP – o nouă abordare a ofertei educaţionale .
Proiect finanţa t din Fondul Social European prin Programul Ope raţiona l Dezvoltarea Capacită ţii Administra tive 2007 –
2013
Perioada de desfăş urare: 2010 – 2013
1.9. Lect.dr. Chilarez Dănuţ
Titlul proiectului : „RURAL-Antreprenor”
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Cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU, 2007-2013, „Investește în oame ni!”, Contractul de finanţare
POSDRU/83/5.2/S/59596.
Beneficiar: Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri – FNTM (www.fntm.ro) în parteneriat cu S.C. SIVECO RomâniaSA
,PROJOB GmbH Germania. Formastur SA din Spania și Asociaţia Euro < 26 (www.euro26.ro).
Valoare: 19.153.000 lei
Calitatea în cadrul proiectului:Consultant regional
1.10. Lect. univ. dr. Valcu Anca
Creşterea adapta bilităţii lucrătorilor ş i a întreprinderilor, contract de finanţare, nr. E3636/ 20.05.2010
Termen:2010-2013
Beneficiar: S.C. MENTOR-TRADING SRL
Valoare: 450483 lei
Calitatea în cadrul proiectului: trainer
1.11. Lect. dr. Gănescu Cris tina
COPMED – „Competenţe pentru protecţia mediului”, proiect strategic - Fondul Social E uropean, prin Prog ramul
Operaţional Sectorial pe ntru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU), cu de rulare 2010-2013
Valoare contract 5 milioane Euro
Calitatea în cadrul proiectului: Asistent proiect 3
Membri: Asociaţia „Solida rita tea Umană” din Piteşti; Parte ner principa l: Univers itatea Politehnică din Bucureş ti
1.12. Lect. dr. Lăzărică Marinela
Adapta bilita te şi acces pe piaţa muncii prin informare, instruire şi căutare activă a unui loc de muncă”, axa 5 Promovarea măsurilor active de ocupare, DMI 5.1. - Dezvoltarea ş i implementarea măsurilor active de ocupare Proiect strategic POS DRU
2007-2013
Valoare contract - 3.526.162 lei
Calitatea în cadrul proiectului: membru formator informatică
Membri: Ce ntrul Judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Brăila, manager de proiect Maria
Puşcaciu
1.13. Prof. dr. Sîrbu Alexandrina
POSDRU/93/3.3/S (cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvolta rea Res urselor
Umane şi MECTS)Reţeaua Autorităţilor Compete nte pentru Calificările profesionale din România
(http://www.imipqnet.ro) 2011-2013
- Valoarea proiectului : 17 m ilioane ron/ 4,16 milioane euro UCB
- Calitatea în cadrul proie ctului: e xpert me todologic exte rn –Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) - ETS
Agricultură şi domeniul veterina r

II. Proiecte cu finanţare internă
2.1. Implementarea ma nagementului prin bugete la S.C. ETA S.A.,
Colectiv cercetare: conf. univ. dr. Laura Pănoiu - manager proie ct. Lect. univ. dr. Alina Voiculeţ – membru.
Beneficiarul: S.C. ETA S.A.;
Executant: Univers itatea Constantin Brâncoveanu Piteşti;
Termen: ianuarie 2013
2.2. „Studiu privind dezvoltarea competenţelor profes iona le a le a ngajaţilor din sectorul bancar prin promovarea
noilor tehnolog ii informatice şi de comunicare, în scopul creşterii adaptabilităţii ş i competitivităţii”.
Colectiv: Conf. univ. dr. Camelia Vechiu - Director .
Beneficiar: BANCPOST- Suc. Braila;
Termen: decembrie 2012
2.3. Cercetare statis tică privind cererea de medicamente preparate în s istemul farmaceutic din Municipiul Brăila
Colectiv: Scurtu Ion, Chivu Marian, Enache Elena, Vechiu Camelia
Beneficiar: S.C. Faltis S.R.L. Brăila
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Termen: 2011
Valoare proiect: 11.541 euro
2.4. Implementarea s istemului de calcula ţie a cos turilor la S.C. MICOS TRADE S.R.L. Brăila
Colectiv: Bunea-Bontaş Cristina – dire ctor proiect, Petre Mihaela,Tudose Geanina,Lăzărică Marine la,Petroia nu
Grazia-Oana
Beneficiar: S.C. MICOS TRADE S.R.L. Brăila
Valoare proiect: 10.000 le i
Termen : decembrie 2011
2.5. Studiu comparativ privind cos turile surselor de finanţare la S.C. AGROTON LEG S.R.L. Brăila
Colectiv: Petre Mihaela – director proiect, Vişan Dum itru,Bunea-Bontaş Cris tina, Lăzărică Marinela,Tudose Geanina
Beneficiar: S.C. AGROTON LEG S.R.L. Brăila
Valoare proiect: 11.000 le i
Termen : decembrie 2011
2.6 Titlul proiectului : Corelarea ofertei educaţiona le a învăţămâ ntului profes ional ş i tehnic cu cerinţele pieţei
muncii
Beneficiar: Centrul Na ţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional ş i Tehnic
Calitatea în cadrul proie ctului: Expert pentru evaluarea actualizării PLAI şi furnizarea de fee d back privind integrarea în
PLAI a recomandă rilor PRAI

B. Manifestări ştiinţifice derulate în cadrul Departamentului Ştiinţe Economice
Departamentul Ştiinţe Economice împreună cu Facultatea MMAE, FC şi FSJAC a organizat un număr
de 24 manifestări ştiinţifice. (mese rotunde, simpozioane şi alte manifestări ştiinţifice).
Manfestările ştiinţifice sunt detaliate mai jos:

I. Mese rotunde
I.1. Work-shop „Criza economică mondia lă şi propagarea sărăciei”
Organizatori: Facultatea Finanţe- Contabilita te Piteş ti, Facultatea Management Marketing în Afaceri Econom ice
Piteşti, Depa rtamentul de Rela ţii Internaţionale şi Relaţii Publice
Termen: octombrie 2012
Participanţi: specialişti din me diul de aface ri, cadre didactice, studenţi nivel lice nţă şi masterat
I.2. Seminarul „Drepturile şi libertăţile cetă ţeniei europene. Drepturile consumatorului european.”
Organizator: Facultatea Finanţe-Contabilitate Piteşti, Faculta tea de Management Marketing în Afaceri Econom ice
Piteşti şi Facultatea de Stiinţe Juridice, Adminis trative şi ale Comunicării Piteşti
Termen: octombrie 2012
Participanţi: Cris tian Soa re, Prefectul Jude ţului A rgeş şi subprefe ctul judeţului – Gheorghe Marin, ia r din partea
Biroului de Informare al Parlamentului European în România– Mădălina Mihalache, Laura Trofin - expe rt în evaluare
programe/politici/strategii publice de dezvolta re, director QURES, Sorin Mierlea – director ANPCPPS, Georgiana
Popescu, prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Socio – Umane de la Universitatea din Piteşti, Violeta Nedelcu - din partea
Oficiului Judeţean pe ntru Protecţia Consumatorului.
I.3. Masa rotundă: „Implicaţiile asis tentului social în problematica tinerilor delincvenţi”
Organizatori: Centrul de Consilie re şi Informare în Carie ră din cadrul Facultăţii de Management-Marketing în Aface ri
Economice Rm. Vâlcea
Participanţi: le ct. univ. dr. Maria Gheordunes cu şi lect. univ. dr. Denisa - Elena Pa rpande l, studenţi brâncoveni.
Termen: noiem brie 2012
I.4. Forumul cetăţenesc „Cadrul Financiar Mutual 2014-2020: un buget pentru o Uniune Europeană puternică ”
Organizator: UCB Râmnicu Vâlcea
Participanţi: UCB Rm. Vâlcea, Centrul E urope Direct, Biblioteca Jude ţene „Antim Ivireanul” Vâlcea.
Termen: noiem brie 2012
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I.5. Workshop-ul „T urismul – factor de dezvoltare regiona lă”
Organizator: UCB Râmnicu Vâlcea
Participanţi: Oameni de afaceri din indus tria turismului, conf. univ. dr. Carme n Iordache, prof. univ. dr. Alexandrina
Sîrbu şi asist. univ. drd. Roxana Dorobanţu, studenţi brâncoveni.
Termen: noiem brie 2012
I.6. Workshop-ul „E nglis h debate la Universitatea Cons tantin Brâncoveanu”
Organizatori: Facultatea de Management-Marketing în Afaceri Economice Piteşti, Facultatea de Stiinţe Juridice,
Administrative şi ale Comunică rii Piteşti
Participanţi: asis t.univ.dr. Camelia Chirilă ş i studenţi de la nivel lice nţă ş i maste rat ai Facultă ţii de
Management-Marketing în Afaceri Economice ş i ai Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale Comunicării,
studenţii interna ţionali Audinga Gutauskaite şi Vaiga Stancikaite din Lituania şi Lukas Lemieszec şi Mariusz Krzych din
Polonia.
Termen: noiem brie 2012
I.7. Masă rotundă : E uropa încotro? – training pentru jurnalişti
Organizatori: Facultatea de Management-Marketing în Aface ri Economice, Facultatea de Stiinţe Juridice,
Administrative şi ale Comunică rii Piteşti
Participanţi: Dire cţia Gene rală Comunicare prin Reprezentanta Comisie i Europe ne în România, Centrul Europe Direct,
Dana Rădulescu şi Ioana Mazilu Manolescu, Biblioteca Judeţeană “A ntim Ivireanul”, Maria-Denise Theodoru, Analist
Relaţii Internaţionale la Radio România Actualităţi.
Termen: decembrie 2012
I.8. Sesiune-dezbatere "Z iua Europei" in pa rtene riat cu Centrul E urope Direct Braila, martie 2012
I.9. Seminar "Alegerile prezide ntiale americane din 2012. Prezentare de ansamblu s i provocari", în colaborare cu
Biblioteca Judetea na Panait Istrati - octombrie 2012
I.10. Seminar "Oportunitati europene pentru tinerii braileni" de cembrie 2012
I.11. Masă rotundă „Impactul tranziţie i la raportarea financiară în conformitate cu IFRS pentru socie tăţile listate
decembrie 2012
I.12. Seminar Pensiile priva te - incotro? MMAE Vâlcea - Invitat Mihai Ilie ING14 noiembrie 2012
I.13. Seminar Practica asigurărilor auto MMAE Vâlcea
I.13. Seminar aplicativ in ca drul Centrului de turism MMAE Vâlcea
I.14 WORKSHOP - Antreprenoria tul – o soluţie pentru perioa da de criză MMAE Vâlcea
I.15. Masa rotundă - Turismul – element de dezvoltare MMAE Vâlcea
I.16. Masă rotundă - Via ţa în Parlamentul E uropean MMAE Vâlcea

II. Simpozioane
1. Simpozionul Na tional "Stiluri Alime ntare" in colabora re cu Inspectoratul Scolar Jude tean, G. S. Gh. K.
Constantinescu Braila, Casa Corpului Didactic Braila aprilie 2012

III. Conferinţe, sesiuni de comunicări, concursuri
1. Conferinţa de la nsare a proiectului „Noi aprofundări ale învăţării limbilor străine în România şi Turcia”
Participanţi: cadrele didactice brăile ne, directori ai licee lor, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Jude ţean Brăila,
elevi, studenţi şi jurnalişti.= octom brie 2012
2. Sesiune de comunica ri "Actualitate a operei lui M ihai Eminescu" în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Brăila, ediţia a III-a, ianuarie 2012
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3. Protejarea Bălţii M ici a Brăilei în contextul aridizării Câmpiei Bărăganului Nordic şi a Podişului Dobrogei” în
colaborare cu Inspectoratul Judeţean Brăila, Adminis traţia Parcului Natural Balta Mică a Brăilei şi Agenţia Locală de
Protecţie a Mediului Brăila, organizat în cadrul Protocolului „Împre ună Salvăm Natura”, ediţia a VI-a februarie 2012
4. Organizarea concursului EU_RO_TIN ,editia a doua ,in cadrul proie ctului EVS – Enjoy the Voluntee r Spirit, derulat
de ANMRF Louis Pasteur – Club Voltin Braila ma rtie 2012
5. Târg regional al firmelor de exe rciţiu cu tema „Firma de exerciţiu – exersarea unei afaceri” în colaborare cu
Inspectoratul Şcolar, Colegiul Econom ic „Ion Ghica” şi Liceul Economic „P.S. Aurelian” aprilie 2012
6. Organizarea Sesiunii-dez batere " Cariera mea –V iitorul meu" in parteneriat Blocul National Sindical aprilie 2012
7. Organizarea dezabaterii "Influenta crizei economice asupra sis temului bancar romanesc" – in pa rtene riat Banca
Comerciala Romana Scusursala Braila aprilie 2012

C. Articole publicate de cadrele didactice memebre ale departamentului
Cadrele dida ctice membre ale departamentului au publica t un nună r de 188 arti cole din ca re :
 a rti cole ISI – Fa ctor de impa ct cal cula t - 5
 a rti cole publi ca te în procceding ISI - 11
 a rti cole indexa te în BDI - 111
 a rti cole B+ - 39
 a rti cole în al te revis te recunos cute - 22
Detelierea a ces tora es te realiza tă mai jos :
I. Lucrări indexate ISI
I.1.În reviste cu factor de impact ca lculat
1. Prof univ. Dr. Sîrbu Alexandrina
 Single-cell protein production of Ca ndida s trains in culture media based on vegeta l oils - Romanian
Biote chnological Lette rs Journal, Bucha rest, Vol. 17, No.6, 2012, p.p. 7776- 7786 (ISSN 1224-5984),
http://ebooks.unibuc.ro/biologie/ RBL/ rbl6vol17/9%20Begea.pdf factor de im pact 0.219 scor rela tiv de
influenţă 0; Coautor
2. Colectiv de a utori: Mihaela Asa ndei , Cris tina Mariana, Ganescu, Asandei Mihaela, Andreea Gangone, Camelia
Chirila
 Determina ntii performantei managementului responsa bil al lanturilor logis tice in tarile Europei
emergente - Amfitea tru economic, decem brie 2012
3. Lect. univ.dr. Gănescu Cris tina
 A perspective on the a pplica bility of the qua dripartite model of Corporate S ocia l Responsibility in the
organizations of the Western Development Region, Romania - E & M Economics and Management
(Technical University of Libe rec, în colaborare cu alte universităţi din Cehia şi Slovacia), inde xată în Social
Sciences Citation Index, Social Scisearch, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, EconLit,
International Bibligraphy of the Socia l Sciences and Inspe c, Scopus, ABI/INFORM, EBSCO Publishing
Databases, listată în a 11-a ediţie a Cabell’s Directory of Publishing Opportunities in Economics and
Finance/Management - 0,029 (2011) Coautor.
 Sustaina ble development assessment model for european automotive indus try enterprises - The
Romanian Journal of Economic Forecas ting (Institutul de prognoză E conom ică, Academia Română),
indexată în Social Scie nces Citation Inde x, Social Scisearch, Journa l Citation Reports/Social Sciences Edition,
EconLit, Scopus, IDEAS (online acces) 0,028 (2011) Autor.
4. Asist. univ. dr. Ion Cristian
 On the Hilbert series of vertex cover algebras of unmixed bipartite graphs - Mathematical ReportsVol.
13(63), No. 4 (2011), 337-346(ISSN 1582-3067).Zentralblatt MATH Zbl pre06038494 - 0,273 - Autor - 2011
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II. Volume ale unor conferinţe indexate (ISI Proceedings)
Colectiv: Prof.univ.dr. Enache Elena, conf. univ.dr. Morozan M. Gigi-Cris tian
 The Spectrum of the Marketing Strategies” – Axiologica l Assumptions - Conference on Bus iness
Excellence, Vol. I, 2011 şi în „ISI Web of Knowledge”, ISI Proceedings http://www.isiwebofknowledge.com
publicată în Proceedings, ISBN 978-973-598-940-8, vol. I, pp. 198 – 201, 15 ref. bibl. Proceedings of the 6th
International -2011
Lect.univ.dr. Ciorasteanu Gianina
 Enterprise Profita bility Between The Bargaining Power Of Employees And Monetary Policy, The
International Confere nce Bus iness Excellence - ICBE 2012, ediţia a VII a, 12 – 13 octombrie 2012, Braşov,
Romania, Academia de Studii Econom ice Bucureş ti, Universitatea T ransilvania Braşov, Society for Bus iness
Excellence, indexată în „ISI Web of Knowle dge”, ISI Proceedings http://www.isiwebofknowledge.com –
coautor +Vechiu
Lect. univ.dr. Dindire La ura
 Human ca pital – main competitive advantage in the creative economy a nd in the knowledge-based
society. Assessment model of the nations’ human capital – the case of the EU countries - Confe rinţa
Internaţională „Inte rnational Days of Sta tistics and Econom ics”, Praga, Cehia , Autor unic - 2012
 Conceptual m odel of organisational be haviour management aimded at companyes’knowlede intensive
development - Conferinţa Inte rnaţională „Knowle dge for Market Use”, Olomouc, Cehia , Autor unic - 2012
Lect.univ.dr. Gănescu Cristina
 The role of Corporate S ocia l Responsibility s trategies in the development of innovative business models International Conference „Knowledge for Market Use 2012”, 6-7 septembrie 2012, Philos ohical Faculty of
Palacky University Olom ouc, Czech Re public. Volum ul confe rinţe i se va publica în format electronic cu ISBN
şi va fi inde xată în baza de date ISI Thompson Reute rs, Autor 2012
 Assessing corporate social performance from a contingency theory perspective Inte rnational Conference
„Emerging Markets Queries in Finance and Business”, 24-27 octombrie 2012, Romanian Research Group
for Corpora te Finance, Academ ia Română şi Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş. Volumul
conferinţei se va publica în Proce dia –Economics and Finance (ISSN 2212-5671), publicaţie interna ţională a
Elsevier şi va fi indexată în Science Direct şi Scopus. Proceeding-ul conferinţei va fi trim is pentru include re
în Conference Proceedings Citation Index by Thompson Reuters A utor , 2012
Lector univ. dr. Mihă ilescu Mariana
 The Ana lysis of the direct foreign investments upon the gross domes tic product from Romania using the
econometric modulation în Business Excelle nce Challenges During the Econom ic Crisis (vol. II), ISBN
9786061901029 - coautor – 2012 + Vechiu
Lect. univ. dr. Micudă Dan
 Romanian consumers perceptions regarding the Dacia brand - Inte rnational Confe rence on Bus iness
Excellence (ICBE) 6th Edition Proceedings - coautor, 2011
 Financing issues concerning new car purchasing on the Roma nian market - International Confe rence on
Business Excellence (ICBE) 6 th Edition Procee dings - coautor , 2011
Asist.univ.dr. Pirnea Ionela Carmen
 Integrating innovation indicators in the GPE model for the a utomobile performance assessment.
Proceedings of the 7th European Confe rence on Innovation and Entrepre neurs hip, Escola Superior de
Gestao e Tecnologia, Instituto Politecnico de Santeram Portugal - coautor
Conf. univ.dr. Sebastian ENE
 The Impact of the Investment Climate on Foreign Investment. Critica l Analysis: Czech Re public – Romania,
Editor: Pavla Slavickova, Societas Scientiarum Olomucensis II, ISBN: 978-80-87533-04-8, p.69 -75 will be
index ISI Web of Knowle dge
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III. Lucrări indexate BDI şi lucrări indexate CNCSIS B+ alte reviste recunoscute pe plan naţional
Prof.univ.dr.Sirbu Alexandrina
 Basic physico-chemical and sens orial evalua tion of some fermented mashes produced from wheat,
husked millet, barley malt a nd oa t - Procedia Enginee ring (2012), pp. 222-231 DOI information:
10.1016/j.proeng.2012.07.410
(Web
of
Science,
Scopus)
(http://www.science direct.com/scie nce/article/pii/S187770581202810X )
Prof.univ.dr. Enache Elena
 Innovation – a Determining Factor for Competitiveness in the Europea n Union, Ovidius Univers ity Annals,
Economic Sciences Series, volume XI, Issue 2 Indexat în: RePE c, DOAJ şi EBSCO, 2011 cooautor
 Principles and Evolutions of the Internet Marketing, Revista „Ovidius University Annals”, Economic sciences
series, volume XI, Issue 1, year 2011, pp.1414-1419, 8 ref. bibl., ISSN 1582 – 9383, Revistă cotată CNCSIS B+, cod
444 Indexat în: RePEc, DOAJ şi EBSCO2011 Coautor
 Agriculture – a Chance for the Economy in Crisis of Romania, Revista „Ovidius University Annals”, Economic
sciences series, volume XI, Issue 1, year 2011, pp. 2175 – 2180, 8 ref. bibl. ISSN 1582 – 9383, Revistă cotată
CNCSIS B+, cod 444 Indexat în RePEc, DOAJ şi EBSCO , 2011, Coautor
Conf.univ.dr. Morozan Cris tian
 Actions of Compa nies and Cus tomers on the Financia l Leasing Market in Romania Revista „Ovidius
University Annals”, Economic sciences series, volume XI, Issue 1, year 2011, pp. 368-372, 8 ref. bibl., ISSN 1582 –
9383, Revistă cotată CNCSIS B+, cod 444 Indexat în bazele de date RePEc, DOAJ şi EBSCO) Coautor , 2011
Conf. univ.dr. Sebastian ENE
 New Investment Strategies of T ransnational Corpora tions, Review of General Management vol.15,issue1,p.
66 - 84
 Risk Typology in Foreign Investment, “Ovidius” University Annals Economic Sciences Series,Volume XII,
Issue 1, p.1408 -1414
 The foreign direct investment - investment environment relationship, “Ovidius” University Annals
Economic Sciences Series,Volume XII, Issue 1, p.1414 -1419
 Rolul ce rerii de ofertă în se lecţia investiţiilor s trăine directe. Cazul României, Econom ie teoretică şi
aplicată, Nr. 7 (572), p.79 – 92
 Sustainable Developme nt in the Presence of Foreign Investment. OMV – Petrom Critical Analysis , Revis ta
Economică – Journal of economic-financial theory and practice Supplement no.4, p.257-265
 From Fiscal Soveraignty to a Good Fiscal Governance in the European Union, Revis ta Econom ică – Journal
of economic-financial theory and practice Supplement no.4, p.125 -134
 Aspecte contemporane privind managementul firme lor cu a ctivitate internaţională Ana lele universită ţii
Ştefan cel Mare, Suceava, vol. 10, nr. 1 (11), 2010, ISSN 2066-575X, cotată B+,Repec. DOAJ, EBSCO
 scurtă s tatistică a câştigătorilor Prem iului Nobel pentru Econom ie Anale. Seria Ştiinţe Econom ice.
Timişoara, vol. XVII, 2011, ISSN 1582 – 6333, cotată B+:
Conf.univ.dr. Gherman Liliana
 Co-Branded Card, Bank Response To Financial Crisis – coautori Vechiu Camelia, Enache Elena, Tudose Geanina
la the 4th Economy Transdisciplinarity Cognition International Conference: Theoretical and
methodological-practical challenges for the economic-juridical-administrative continuum, The George Bacovia
University in Bacău, Cooperative-Commercial University of Moldova, Poltava University of Economics and Trade
Ukraine, Bacovia Foundation from Bacau, Bacău, România, 2012, propusă spre publicare în Economy
Transdisciplinarity Cognition Journal, indexat în Index Copernicus, Directory of Open Access Journals,
International Consortium for the Advacement of Academic Publication, Cabell’s, ProQuest, SCIPIO, Open Access
Journal Search Engine
 Requirements regarding the Quality of the Human Resources in Tourism – a Qualitative Analysis in the
counties of Braila and Constanta – coautori Vechiu Camelia, Tudose Geanina, la Conferinţa Internaţională
„Probleme Actuale ale Economiei Globale” – Editia a IX-a, Univ ersitatea „Ovidius” Constanţa, mai 2012, propus
spre publicare în Ovidius Univ ersity Annals, Economic Sciences Series (Revistă cotată CNCSIS categoria B+ şi
indexată în bazele de date RePEc, DOAJ şi EBSCO)
 Cards Market – A Resistant Market To Crisis – coautori Vechiu Camelia, Tudose Geanina, la Conferinţa
internaţională „Integrarea Europeană – noi provocări pentru economia românească”, Ediţia a VIII-a,
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Universitatea din Oradea, România, 25-26 mai 2012, propusă spre publicare în revista Analele Universităţii din
Oradea – Seria Ştiinţe Economice, ISSN – 1582 – 5450 (Revistă B+, cotată CNCSIS, cod 665, indexată în RePec,
Doaj, EBSCO and CABELLS publishing services)
Conf.univ.dr. Răduţ Carmen
 Development and Market of ERP Systems, - Anale. Seria Știinţe Economice, Timiș oara,Volumul XIX, revistă
inclusă în categoria B+ de către CNCSIS şi inde xată în bazele de date EBSCO, DOAJ, CEEOL, JEL on CD, e-JEL
şi EconLit de către American Economic Association, supusă evaluării pentru clasificarea ISI a Thompson
Reuters. Coautor
 Selection of a Organization S pecific ERP - Anale. Seria Știinţe Economice, Timișoa ra, Volumul XIX, revistă
inclusă în categoria B+ de către CNCSIS şi inde xată în bazele de date EBSCO, DOAJ, CEEOL, JEL on CD, e-JEL
şi EconLit de către American Economic Association, supusă evaluării pentru clasificarea ISI a Thompson
Reuters. Coautor
 Wireless Network Security, - Anale le Universităţii Ovidius Constanţa. Seria: Ştiinţe Economice - Vol. XII,
Nr.2/2012 revistă cotată CNCSIS, categoria B+ şi indexa tă în bazele de date internaţionale REPEC, DOAJ,
EBSCO si CABELL Directories. Coautor
 Financia l and Accounting Information System – Central Component of Economic Information System, Analele Universităţii Ovidius Constanţa. Seria: Ştiinţe Economice - Vol. XII, Nr.2/2012 revistă cotată CNCSIS,
categoria B+ ş i indexată în bazele de date inte rnaţionale REPEC, DOAJ, EBSCO s i CABELL Directories.
coautor
Conf.univ.dr.Belu Nicoleta
 Particularities of Euromanagement in the Current Context - Ovidius University Annals of Economics,
Volume XII, Issue 2, year 2012, PP. 232-235, ISSN 1582-9383, inclusă în categoria B+ de către CNCSIS şi
indexată în bazele de date RePEc, DOAJ, EBSCO, CABELL coautor
 Current concerns regarding the corporate social responsibility in Roma nia. Univers itatea Tibiscus
Timişoara, Anale. Seria Ştiinţe Economice, volumul XIX inclusă în categoria B+ de către CNCSIS şi indexată în
bazele de date EBSCO, DOAJ, CEEOL, JEL on CD, e-JEL şi EconLit de către American Econom ic Association,
supusă evaluării pentru clasificarea ISI a Thompson Reute rs. coautor 2012
Lect.univ.dr. Dindire Laura
 Organizationa l Behav iour in The Knowledge – Based Society – A Romania n Context Approach Revista
Romanian Journal of Economics, 2012(XXII), Volume 34, Issue 1(43), pp. 112-130 (indexări: RePEC, E BSCO,
DOAJ, IndexCopernicus) Coautor 2012
 Elemente de influenţă a comportamentului organizaţional în noua paradigmă economică Revista
Economie teoretică şi aplicată Volumul XIX (2012), No. 4(569), pp. 16-32 (Indexări: EconLit, RePe c, Doaj,
Ebsco Publishing, ICAAP) Autor unic , 2012
 Intensificarea cooperării ş i comunicării dintre universită ţi şi mediul antreprenorial, condiţie a unei bune
funcţionări a triunghiului cunoaş terii: educaţie, cercetare, inovare Revista Economie teore tică şi aplicată
Volumul XVIII (2011), No. 9(562), pp. 69-82(Indexări: EconLit, RePec, Doa j, Ebsco Publishing, ICAAP)
Coautor , 2011
 Research on the O ptimiza tion of Communica tion a nd Organiza tional Culture to Reduce the Current
Economic Crisis Effects Revista Economică nr. 3 (56)/2011, (Indexări: RePec, Doaj, Ulrich`s Periodicals
Directory Coautor , 2011
Lect.univ.dr. Gănescu Cristina
 Intensificarea cooperării ş i comunicării dintre universităţi şi mediul antreprenorial, condiţie a unei bune
funcţionări a triunghiului cunoaş terii: educaţie, cercetare, inovare Revista Economie Teoretică şi Aplicată
nr. 9 / 2011 (562), inde xată în EconLit, REPE C (Ideas, EconPapers), DOAJ, EBSCO, ICAAP , Coautor, 2011
+Asandei M + Dindire Laura
 Corporate s ocia l responsibility, a strategy to create and consolida te sus tainable bus inesses - Revista
Economie Te oretică şi Aplicată (Asociaţia Gene rală a Economiştilor din România), inde xată în EconLit,
RePEc, IDEAS, EconPapers, DOAJ, EBSCO Publishing, ICAAP – Autor, 2012
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Lector univ. dr. Mihă ilescu Mariana
 The Process of Roma nia’s access ion to the Schengen Space. The Schengen Information System - Annals.
Economic Science Se ries. Timişoara, vol. XVII/2011. Indexată în bazele de date CEEOL, JEL on CD, E-JEL ş i
ECONLit coautor , 2011 + Lăzărică
 BRIC - Global Governance Redefinition - Annals. Economic Scie nce Series. Timiş oara, vol. XVII/2011.
Indexată în bazele de date CEEOL, JEL on CD, E-JEL şi ECONLit coautor 2011
Asist. univ. dr. Ducu Corina
 The entity′s financial-accounting risks″; International Conference ″Challenges of contemporary
knowledge based economy″, ICMEA 2011, Alba Iulia, ISBN 978-606-613-014-1; pag: 794, conferinţă cotată
B+ și indexată în următoa rele baze de date: RePEc, DOAJ and Inde x Copernicus; Noiembire 2011 Autor
 Internal audit – a key element of corporate g overnance in credit institutions ; Inte rnational Conference
″Challenges of contemporary knowle dge based economy″, ICMEA 2011, Alba Iulia, ISBN
978-606-613-014-1; pag: 800, conferinţă cota tă B+ și indexată în următoare le baze de date: : Re PEc, DOAJ
and Index Copernicus; 2011, cooautor
 Internal audit – a key element of corporate governance in credit ins titutions ″; Annales Universitatis
Apulensis Series Oeconomica, Numărul 13, Volumul 2, cotată B+ și inde xată în următoa rele baze de da te
(Research Pape rs in Economics (RePEc), ProQuest, EconLit, EBSCO, IndexCopernicus, Dire ctory of Open
Access Journals (DOAJ), Cabell's Directory of Publishing Opportunities, Ulrich's, Genamics JournalSeek,
Open J-Gate ); pag 387; 2011, cooautor
 Risk Management in Bus iness; Revista Tine rilor E conom iști, revistă cotată CNCSIS, categoria B+ şi inde xată
în bazele de date inte rnaţionale Ebsco, Index Copernicus, Repec, Econ Pape rs, Ideas, Nereus, Gesis, nr.16;
2011, autor
 The financia l risks of the entity; International Economic Conference. The persiste nce of the global
economic crisis: causes, implications, solutions. Universita tea ″Lucian Blaga″ din Sibiu, IECS 2012, FISBN
978-606-12-0323-9, pag: 273; 2012 autor
Lect. univ.dr. Voiculet Alina
 Nationa l and transna tiona l in the context of the knowledge-based society”, Conferinţă inte rnaţională:
„Societatea cunoaşte rii în spaţiul Europei unite”, ediţia a V-a, 25-26 Mai 2012, Tim işoara, organizată de
Universitatea „Tibiscus” din Tim işoara, Facultatea de Ştiinţe E conom ice ş i Centrul de Cercetări Aplicative ş i
Consultanţă în Econom ie, în cadrul cele i de-a XIII-a ediţii a Zilelor Academice Tim işene, lucrare publicată în
Anale. Seria Ştiinţe Economice. Tim işoara, volumul XVIII/2012, inclusă în categoria B+ de către CNCSIS şi
indexată în bazele de date EBSCO, CEEOL, JEL on CD, e-JEL şi EconLit de către American Economic
Association, s upusă evaluării pentru clasificarea ISI a Thomps on Reute rs, ISSN 1582-2680,
www.fse.tibiscus.ro/anale, p. 763., 2012, coautor
 City, s ustainable development engine Conferinţă internaţională: „Societatea cunoaş terii în spaţiul Europei
unite”, ediţia a V-a, 25-26 Mai 2012, Timiş oara, organiza tă de Univers itatea „Tibiscus” din T imişoara,
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Centrul de Ce rcetă ri Aplicative şi Consultanţă în Economie, în cadrul
celei de-a XIII-a ediţii a Zile lor Academice T imişene, lucra re publicată în Anale. Seria Ştiinţe Economice.
Timişoara, volumul XVIII/2012, inclusă în categoria B+ de către CNCSIS şi indexată în bazele de date E BSCO,
CEEOL, JEL on CD, e-JEL şi EconLit de către Ame rican Economic Associa tion, supusă evaluării pe ntru
clasificarea ISI a Thompson Reuters, ISSN 1582-2680, www.fse.tibiscus.ro/anale 2012, coautor
Lect.univ.dr. Niculcea S ilviu-Petrişor
 State Interventionism in the Capitalist E urope by Grants - Anale le Universităţii Ovidius Constanţa, Seria:
Ştiinţe Econom ice RE PEC, DOAJ, EBSCO şi CABELL Directories - autor , 2011
Lect. Univ. Dr. Chilarez Dă nuţ
 From Fiscal Sovereignty To A Good Fis calgovernance In The Europea n Union - Revista Economica –
Journa l of E conom ic-Financial Theory and Practice, Supplement No.4/2012 , pag 125-135, ISSN: 1582-6260Sibiu, 2012 ,CNCSIS B+, indexed in Re PeC , Ulrich`s Pe riodicals Dire ctory, DOAJ, ,
http://economice.ulbs ibiu.ro/revista.econom ica/archive.php , coautor , 2012
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 Risks and Uncertainties in Agriculture - International Journal of Academ ic Research in Accounting, Finance
and Management Sciences, Pakistan, Volume 1, Issue 1 (2011) ISSN: 2225-8329, indexată BDI, UlrichWe b
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978-0-9821489-6-9, pp. 597-612 autor, 2011
 Trends in Strategic Management of Romanian Banking Institutions - Ovidius University Annals of
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REPEc, DOAJ, EBSCO și CABELL coautor, 2011
Lector univ. dr. Savu Mihaela
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 Modificări ale componentelor indexului dezvoltării umane - Constanţa, 31 mai, 2012, Universitatea
Ovidius, Facultatea de Ştiinţe Economice, Conferinţa internaţională „Probleme actuale ale economie i
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 Creşterea economică a Româ niei - Consta nţa, 31 mai, 2012, Universitatea Ovidius, Facultatea de Ştiinţe
Economice, Conferinţa inte rnaţională „Probleme actuale ale economie i globale” Ediţia a IX-a: „” (Ioneci
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Anale. Seria Ştiinţe
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 Measures Adopted by S.C. Ambasador T ours & Travels S.R.L. During the Economic Cris is. - Anale. Seria
Ştiinţe Econom ice, Ovidius, Cons tanţa – coautor.2012
 Europe 2020 Targets – Myth or Reality?Anale. Seria Ştiinţe Econom ice. Timişoara – coautor. 2012
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Review(Supplement)http://www.revistadestatis tica.ro/Suplimente/2012/Romanian%20Statistical%20Revi
ew%20Supplement%20fourth%20qua rter%202012.pdf
coautor
2012
Lect.univ.dr. Mihai Iulica
 The PIIGS Group under the Pressure of Sovereign Debt - Ovidius University Annals, Economic Sciences
Series, Volume XII, Issue 1/2012; (REPEC, DOAJ, EBSCO) coautor, 2012
 Rusia Under the Impa ct of the Globa l Economic Crisis - Ovidius University Annals, Economic Sciences
Series, Volume XII, Issue 2/2012; (REPEC, DOAJ, EBSCO) – autor.
 Rusia - the Clay Feet Giant in World Economy
- Ovidius University Annals, Economic Sciences Series,
Volume XII, Issue 2/2012; (REPEC, DOAJ, EBSCO) – autor.
 Dimens ion a nd Directions of the ''Brain Drain” Phenomenon - Ovidius University Annals, Economic
Sciences
Series,
Volume
XI,
Issue
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(REPEC,
DOAJ)
ISSN
1582-9383
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Issue
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(REPEC,
DOAJ)
ISSN
1582-9383
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Prof. Univ. Dr. Ciochină Iuliana
 Reorganizing T he Foreign Markets Portfolio, Part Of The Company's Competitive Strategy - The Review of
International Comparativ e Management is clasified by the National University Research Council (CNCSIS) in
following categories: B+ (year 2011), B+ (year 2010), B+ (year 2009), B (year 2008). CNCSIS CODE: 361 The
journal is indexed in the following international databases: RePec (Research Papers in Economics - IDEAS,
Econpapers, Socionet) Index Copernicus - Journals Master List , EBSCO, the World Wide Web Virtual Library For
European Integration, NewJour Electronic Journals and NewslettersUlrich's Periodicals DirectoryCabells
Database coautor 2011 + Decuseară Răzvan
Conf univ.dr. Dugan Silvia
 Factoring, a Fina ncing Alternative for Roma nia n Exporters During Crisis - Analele Universităţii din
Constanţa, Seria Ştiinţe economice, Volum XI, 2011, ISSN 1582-9383, pag. 685-689 - revistă cotată CNCSIS,
categoria
B+
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inde xată
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de
date
inte rnaţionale
REPEC
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DOAJ
http://www.ovidius-s tec.ro/html/anale/RO/cuprins%20rezumate/volum2011p1.pdf,
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Conf.univ.dr. Ene Sebastian
 O scurtă sta tistică a câştigătorilor Premiului Nobel pentru E conomie- Anale. Seria Ştiinţe Economice.
Timişoara, vol. XVII, 2011, ISSN 1582 – 6333, EconLit., EBSCO ,RePEc coautor 2011
 Risk Typology in Foreign Investment - Ovidius” Univers ity Annals, Economic Sciences Se ries Volume XII,
Issue 1 /2012, EBSCO ,RePEc, DOAJ coautor 2012
 Foreign direct investment - investment env ironment relationship - Ovidius” University Annals, Economic
Sciences Series Volume XII, Issue 1 /2012, EBSCO ,RePEc, DOAJ autor 2012
 New investment s trategies of transna tional corporation - Review of genera l management nr.1/2012
Repec, Ideas, Cabell, Ulrich issn 1841 -818x coautor 2012
 Rolul cererii de ofertă în selecţia investiţiilor străine directe. Cazul României Economie teoretică şi
aplicată, Nr. 7 (572) EconLit , RePEc , DOAJ , EBSCO Publis hing, ICAAP autor 2012
 Sustaina ble Development in the Presence of Foreign Investment. OMV – Petrom Critical Ana lysis Revista Economică – Journal of economic-financial theory and practice Suppleme nt no.4/2012 RePeC,
Ulrich`s Pe riodicals Directory, DOAJ coautor , 2012
 From Fiscal Soveraignty to a Good Fisca l Governance in the Europea n Union - Re vista Economică –
Journal of economic-financial theory and practice Supplement no.4/2012 Re PeC , Ulrich`s Periodicals
Directory , DOAJ coautor , 2012
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Periodicals Directory, Cabells Database, ISSN: 1582-3458, cod CNCSIS 785, coautor, 2011
 Directions for susta inable development in the romanian rural area - Suplimentul Revis tei "Calitatea acces la succes", Year 12, no. 121, pag. 462-468 indexată în baze de date ş i ca taloage internaţionale
SCOPUS, EBSCO, CABELL'S Directories si PROQUEST, ISSN 1582-2559, cod CNCSIS 441, coautor, 2011
Conf.univ.dr. Răduţ Carmen
 Analysis of Multidimensional OLAP Data Cube Confe rence Procedings 3, The Konwledge-Based
Organization, Land Forces Academy „Nicolae Bălcescu”, Sibiu coautor, 2011
 Strategic Knowledge Management Confe rence Proce dings, The Konwledge-Based O rganization, Land
Forces Academy „Nicolae Bălcescu”, Sibiu primautor, 2011
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Designing a data warehouse. case study: SC “Ambient” SA Conference Procee ding, The 13-th
International Confe rence of Scientific Pape r , AFASES 2011, “Henri Coanda” Air Force Academy , Brasov,
coautor, 2011
Cloud computing security 19th Interna tional Economic Confe rence - IECS 2012, "Industrial revolutions,
from the globalization and post-globalization perspe ctive, Sibiu, published in the CD Conference
Proceedings withISBN, Proceedings CitationIndex by Thoms on Reute rs - ISI Proceedings.Selected pape rs
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Conf.univ.dr. Voicu Oana Luminiţa
 Characteristics of Quality Management in Touris m Services - Analele Universită ţii „Ovidius” Constanţa,
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Economice, volum ul XVII, 2011, pg. 495-501, CNCSIS categoria B+, ISSN 1582-6333 Coautor , 2011
 Evaluation of ca pital instruments granted within share based payment transactions Anale le Univers ităţii
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 Influenţele crizei economico-financiare asupra activităţii de marketing a firmelor din Romania / T he
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Revista „Strategii manageriale”, Editura Independenţa Economică Piteşti, nr.1(11), 2011 (ISSN 1844668X); 2011
coautor
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mediul a ntreprenoria l ş i cel a cademic, factor al lichidării efectelor crizei economice - Strategii mangeriale
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 Aspects of risk management in customs area Strategii manageriale nr.4(14)/2011, ISSN 1844-668X,
Universitatea Constantin Brâncoveanu, Râmnicu Vâlcea, P.50-57 autor2011
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LXI (anul XXII – serie nouă), ISSN 1017 – 1555X Coautor, 2011
Lect.univ.dr. Teselios Delia
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 Cerinţe privind managementul procesului de a derare a României la Spaţiul Schengen Strategii
Manageriale, nr.1/2011 coautor
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 Risk and Risk Management; Revista Stra tegii Manageriale, anul IV, nr. 3(13), pag. 57, revistă recunoscută
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Lect. Univ. Dr. Lăzărică Marinela
 Tendinţe recente în comerţul internaţional cu mărfuri şi în politica comercială internaţiona lă generate de
criza mondială Strategii manageriale, Ed. Indepe ndenţa Economică, Piteş ti, anul IV, nr.2(12) 2011, ISSN
1844-668x, pag.43-49 coautor, 2011
 Noul rol a l Chinei: fina nţa torul economiei mondiale Strategii manageriale, Ed. Independenţa Economică,
Piteşti, anul IV, nr.4(14) 2011, ISSN 1844-668x, pag.58-63 coautor, 2011
Asis. Univ. Dr. Popa Lucia Ramona
 Efectele investiţiilor s trăine directe as upra tehnolog izării ţării gazdă Revis ta Strategii manageriale, anul
IV, nr. 2, 2011, pg. 63-66, ISSN 1844-668X Autor 2011
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Asist. Univ.drd. Dorobanţu Roxana
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 Forms of development and promotion of the rural tourism in the s pace of the European Union - Strategii
manageriale (http://www.strategiimanageriale.ro/article -2011-id-49-revista.nr..4.(14).html) pp. 80-84
Autor, 2011
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 Transportul combinat RO-LA, o solutie in cadrul companiilorde transport din Romania - Strategii
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 Efecte ale crizei în cadrul transportului rutier de mărfuri si că lători - Strategii Manageriale- Anul IV, nr.2
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 Brief analysis of a survey on the consumption of energy drinks in Italy - Revista Strategii Manageriale coautor

V. Participări cu lucrări la conferinţe şi simpozioane
Cadrele dida cti ce membre ale Depa rtamentului au pa rti cipat în perioada de raporta re la un
numă r de 147 conferinţe şi simpozioane după cum urmează :
 conferi nţe interna ţionale des făşura te în s trăinăta te 14
 conferi nţe interna ţionale des făşura te în ţa ră 138
 conferi nţe ştiinţifi ce desfă şura te în ţa ră 5
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Conferinţe internaţionale desfăşurate în s trăinătate
Asist.univ.dr.Ducu Corina
 Symposium ″Intelligent Manufacturing & Automa tion: Power of Knowledge and Creativity″; DAAAM
International Viena-Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM., ″Pillars in
financial a nd accounting risk management″; ISSN 1726-9679, ISBN 978-3-901509-83-4, Vienna, Austria,
Publishe d by DAAAM International, Vienna23-26 Noiembrie 2011 coautor
 Global Confe rence on business and finance, San Jose, Costa Rica″; Conferinţă organizată de: The Institute
for Business and Finance Research. Articol apărut în Vol 7, Nr 2, 2012, ISSN 1931-0285 CD, ISSN 1941-9589
Online, pag 626. , Objectives and ope rational processes at risk-strategic guidelines ″; 22-25 Mai 2012, autor
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 Simpozion ş tiinţific Exigenţe privind perfe cţionarea managementului în România, în contextul crize i
economice actuale Rm. Vâlcea, Centrul de Ce rceta re şi Consultanţă în Managementul Afacerilor Economice
Interne şi Interna ţionale, Marketingul de criză, 2011, coauthor
Lect.univ.dr.Gheordunescu Maria-Elena
 Conferinta tinerilor ce rcetatori Unive rsitatea Constantin Brancoveanu Pitesti- facultatea
Management-Marketing in Afaceri-Rm. Valcea, Piaţa asigură rilor gene rale în contextul actual

de

E. Cărţi şi tratate , cursuri universitare şi alte materiale cu caracter didactic editate.
Cadrele dida cti ce membre ale Depa rtamentului au elabora t şi edi tat în perioada de
raporta re la un numă r de16 că rţi , tra ta te şi al te ma teriale cu ca ra cter dida cti c după cum urmea ză :
 că rţi publi ca te în ţa ră 14
 că rţi publi ca te în s trăină tate 2
Detalierea a ces tora este realiza tă mai jos :
I. Cărţi publicate în ţară
Prof .univ.dr. Alexandru Puiu,
 Management: Alexandru Puiu, Nicoleta Be lu, Ciorasteanu Gianina, Parpande l Denisa, Iuliana Talmaciu,
Mihaela Maracine, Ed. Independenţa Economică, curs aplicativ 2012
Lect.univ.dr. Chilarez Dănuţ
 Fiscalitate, fundamente tehnice, metode s i proceduri fiscale - Editura Inde pendenta Economica, Pitesti,
978-606-502-087-0, 2011
Lect. Univ. Dr. Dindire Laura
 Promovarea afacerilor economice interne şi interna ţionale – o abordare sis temică, Ed. Univers itară,
Bucureşti; ISBN:978-606-591-305-92011
Lect.univ.dr. Gănescu Cristina
 Cultura organizaţională ş i competitivitatea - Editura Universitară, Bucureş ti, ISBN 978-606-591-321-9 ,
Autor unic , 2011
Lector univ. dr. Mihă ilescu Mariana
 Comerţ Interna ţional ş i noi centre de putere economică în timpul crizei mondiale, Ed. Stef, Iaşi ISBN
978-606575-159-0 , 2011
Lect. univ.dr. Gheordunescu Maria
 Uzanţe diplomatice ş i de protocol - Ioana-Iulica VOICU, Liliana GHERMAN , Andreea MUNTEANU, Maria
GHEORDUNESCU - Inde pendenta Economica Piteşti ISBN: 978-606-505-092-4 - 2011
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Lect.univ.dr. Mihai Iulica
 Comerţ interna ţional ş i politici comerciale - I.I.Voicu, O. Puiu, I.Niţă, Independenţa Econom ică
ISBN-978-606-502-086-3 2011
Asist univ. dr. Bursugiu Mihaela
 ENGLISH FOR BUSINESS STUDIES Camelia Chirilă – Mihaela Bursugiu Independe nţa economică ISBN
978-606-502-101-3 – 2012
Lect. univ. dr. Popa Ionela
 Buget şi trezorerie publicǎ M. A. Ungureanu, I. Popa, R. D. Vilag, D. M. Ungureanu, L. Croitoru, F. Tuncu ,
Ed. Universita rǎ ISBN 978-606-591-275-5 , 2011
Lect.univ.dr. Culiţă Gica Gherghina
 Adaptarea firmelor româneş ti la măs uri fisca le a nticriză – experienţa euopeană şi românească” Lia Luca
(pseudonim ) Culita Gica Gherghina Editura T ribuna Economică ISBN 978-973-688-188-62011
Lect. univ. dr. Lăzărică Marinela
 Baze de date.Proiectare ş i implementare - Lăzărică M, Vîlcu A, Ră duţ C., Teselios D. Editura Inde pendenţa
Economică , Piteşti ISBN 978-606-502-090-0, 2011
 Sisteme informa tice de gestiune – curs aplicativ Răduţ C., Lăzărică M. Editura Inde pendenţa Economică,
Piteşti978-606-502-088-7, 2011
Lect.univ.dr. Dindire Laura Maria
 Promovarea afacerilor economice interne ş i interna ţionale – o a bordare sis temică, Ed. Univers itară,
Bucureşti; ISBN:978-606-591-305-9, 2011
Asist. Univ. Dr. Popa Lucia Ramona
 Contribuţia investiţiilor străine directe la dezvoltarea economiei româneşti, unic autor, Ed.Independenţa
Economică Piteş ti, ISBN978-606-502-102-0

II. Cărţi publicate în străinătate
Conf.univ.dr. Iordache Carmen
 Innovation as a Source of Competitiveness: Looking for Management Advantages Marcin Staniewski,
Piotr Szczepank owski, Iordache Maria Carmen, Ciochina Iuliana ş i alţii, LAP LAMBERT Academic Publishing
, ISBN-10: 3659176311, ISBN-13: 978-3659176319 July 10, 2012
Conf univ. dr. Gherman Liliana
 Jurnalis mul politic între corectitudine ş i partizana t, Coordonator Andrei Dum brăveanu , Centrul Editorial
Poligrafic Chişinău 978-9975-71-088-62011

Cercetarea pentru doctorat şi cercetarea postdoctorală
În cadrul Departamentului îş i desfăşoară activita tea sunt un număr de 11 doctoranzi ş i 3 pos tdoctoranzi.
Situaţia doctoranz ilor :
1. Andrei Adriana - Provocări ale creşte rii economice europene - domeniul Economie(adev. nr.
287/17.09.2012)
2. Codreanu Diana - Soluţii mode rne de organizare a date lor în de pozite de date -dome niul Informatică
economică (adev. nr. 374/07.09.2012)
3. Dincules cu E lena - Posibilităţi de perfecţiona re a managementului sis temului bancar din România –
domeniul Ştiinţe econom ice (adev. nr. 282/10.09.2012)
4. Dorobanţu Roxana - Strategii de valorificare a resurselor turistice din zona Vâlcea prin activităţi de turism
rural - dome niul Administra rea afacerilor(adev. nr. 277/31.08.2012)
5. Haş Aurelian - Mente nabilitatea sisteme lor tehnice în e xploatările forestie re – domeniul Ingine rie
industrială (adev. nr. 242/29.03.2011)
6. Mărăcine Mihaela - Cultura organizaţiona lă a societă ţilor de asigurări din România, domeniul Ştiinţe
economice adev. 2212/ 30.03.2011
7. Popescu Marin - Echilibrul financia r public, fundamente, experie nţe şi tendinţe - dome niul – Finanţe
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8. Sima Isabella - Certitudine şi imprevizibilitate la nivelul Zonei Euro în condiţiile s chimbă rilor de logică
economică dominantă – domeniul economie şi afaceri internaţionale (adev. nr. 373/07.09.2012)
Situaţia pos tdoctoranzilor:
1. Lector univ. dr. Gănescu Cristina,
Instituţia: Academia Română proiectul "Studii post-doctorale în economie: program de formare continuă a
cercetătorilor de e lită (SPODE)", ID 61755, derulat in cadrul Academiei Romane.
- Îndrumătorul: Dr. Mărioa ra Iordan cerce tător ştiinţific g radul I
- Stadiul pregătirii: -anul II
Susţinere – ianuarie 2013
2. Lector univ. dr. Dindire Laura,
Instituţia: Academia Română proiectul "Studii post-doctorale în economie: program de formare continuă a
cercetătorilor de e lită (SPODE)", ID 61755, derulat in cadrul Academiei Romane.
- Îndrumătorul: Prof. univ. dr. dr. HC Valeriu Ioan Franc (CS I)
- Stadiul pregătirii: -anul II
Susţinere – ianuarie 2013
3. Conf. univ. dr. Ene Sebastia n
Instituţia: Academia Română proiectul "Studii post-doctorale în economie: program de formare continuă a
cercetătorilor de e lită (SPODE)", ID 61755, derulat in cadrul Academiei Romane.
- Îndrumătorul: Prof. univ. dr. dr. HC Valeriu Ioan Franc (CS I)
- Stadiul pregătirii: -anul II
Susţinere – ianuarie 2013

2. DIRECŢIILE PRINCIPALE ALE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ALE
DEPARTAMENTULUI DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE
Pentru perioada 2011 - decembrie 2012
pri ncipalele a cti vi tăţi de cerceta re din cadrul
depa rtamentul ui s-au concreti zat în:
1. Continua rea proiectelor de cerceta re
ca re se află în desfă şura re:
2. Pregă ti rea de noi proiecte pentru
competi ţiile des chise la ni vel na ţional şi
identi fi ca rea unor posibilită ţi de elabora re a
unor proiecte de cerceta re, în zonele în ca re
Uni versi ta tea îşi des făşoa ră a cti vi tatea .

3. Organiza rea unor simpozi oane
ştii nţifi ce, mese rotunde şi a al tor a cti vi tă ţi
similare la ni velul depa rtamentului
4. Organiza rea şi spri jini rea cercurilor
ştii nţifi ce s tudenţeşti
5. Încura ja rea pa rti cipă rii cadrelor
dida cti ce la mani festă ri ştiinţifi ce de
rezonanţă în domeniu şi a publică rii în revis te
cota te sau indexa te ISI şi în BDI recunos cute.

I. Teme de cercetare, proiecte şi contracte de consultanţă
În cadrul Depa rta mentului de Ştiinţe
 proiecte cu finanţa re na ţională - 3,
Juridi ce şi Adminis tra ti ve în perioada de
 proiecte cu finanţa re di n s trăină ta te
raporta re ca drele didacti ce au pa rti cipa t la
- 10.
realiza rea unui numă r de 13 proiecte după
Detalierea a ces tora este realiza tă mai jos :
cum urmează :
1.1. Prof. univ. dr. Popescu Ion
Proiect cu finanţare naţională
Proiectul naţional „Împre ună pentru dezvoltarea dialogului social în România” în valoare de 167.927 e uro. Expe rt în
cadrul proiectului. Perioada de realizare noiembrie 2010-noiembrie 2013;
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1.2. Lect. univ. dr. Cebuc Iuliana.
Proiect cu finanţare naţională
MECTS .Valoarea umană – esenţa vie ţii - Ciochina Iuliana, Cebuc Iuliana
Membru in echipa de proie ct
Partener, perioada 2010, 2011;
Proiect finanţa t din străină tate
POSDRU/93/3.1/S/52320, Camera de Comert şi Industrie Vâlcea „Dezvoltarea culturii antreprenoriale in
judetele Caraş Severin, Alba şi Vâlcea- centre de perfe cţionare: Dura ta proiectului 2007-2013; Expert în cadrul
proie ctului.
1.3. Lect. univ. dr. Popescu M irela
Proiect cu finanţare naţională
„Cooperarea judiciară inte rnaţională în materie penală – Aspecte teore tice ş i practice în, valoare 257.187 lei
Anastasiu Crisu-Director de proiect, Mirela Sorina Popes cu, Cristian Mitrache, Florin Radu Răzvan, Cristina Teodora
Pop, Flavian Alexandru Popa, colaborator
Universitatea Bucureş ti – Facultatea de Drept – instituţia gazdă a proiectului.
Perioada proiectului 2008 – 2011;
1.4. Lect. univ. dr. Ungureanu Diana
Proiecte cu finanţare internaţională:
 POSDRU- Titlul proiectului -ID 123 217 Date s tatistice, indicatori ş i corelare cu piaţa muncii, Unitatea
Executivă pe ntru finanţa rea învăţământului superior, a cercetării, dezvoltă rii şi inovării, expert în cadrul
proie ctului, perioada 2012/2013;
 POSDRU- Titlul proiectului- Calitate, inovare ş i interna ţionalizare în programele de studiu universitare.
Ierarhizarea prog ramelor de studiu şi calitatea în instituţiile de învăţământ supe rior, Unita tea Executivă
pentru finanţarea învăţămantului supe rior, a cercetarii, dezvoltării şi inovării; pe rioada 2012/2013;
 POSDRU-Titlul proiectului- ID 123301. Recunoaşterea exce lenţei şi internaţionalizarea universităţilor.
Calitate în educaţie, performanţă în cercetare. Unita tea Executivă pentru finanţarea învăţământului
superior, a cercetării, dezvoltă rii ş i inovării. Pe rioada 2012/2013;
 POSDRU Titlul proie ctului-ID 123297 Calitate, pe rformanţă ş i e tică în managementul şi administrarea
universităţilor. Leadership, Autonomie şi Responsabilitate Publică Unitatea Executivă pentru finanţarea
învăţământului supe rior, a cerce tării, dezvoltării şi inovării, perioada 2012/2013.
 Finanţatorul BERD, titlul proie ctului-Commercial Pilot Court, expert, 2012-2013;
 Finanţatorul Ministerul Justiţiei, titlul proiectului-Insolvency Code
,expert,2012- 2013;
 Finanţatorul Com isia Europeană, titlul proiectului-E U Anti-ca rtel and Anti-monopoly Law. Training for
Romanian judges, expe rt, 2012;
 Finanţatorul Comisia E uropeană, titlul proiectului DG Competition - Econom ie, Legislaţie şi Concurenţă –
Pregătire Interdisciplinară pentru Magistra ţi, expe rt, 2012-2013.
1.5. Prep. univ. drd. Sta ncea Isabela
Proiect cu finanţare naţională
Proiectul naţional „Împre ună pentru dezvoltarea dialogului social în România” în valoare de 167.927 e uro. Expe rt în
cadrul proiectului. Perioada de realizare noiembrie 2010-noiembrie 2013.

II. Manifestări ştiinţifice derulate în cadrul
Departamentului de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Depa rtamentul Ştiinţe Juridi ce şi Administra ti ve a organiza t un simpozion cu pa rti cipa re
internaţională, a flat la a III-a edi ţie, în pa rteneria t cu Primă ria Mun. Pi teşti şi Consiliul Judeţean
Argeş după cum urmea ză :
Simpozion cu participare internaţională „Impactul reformei sistemului judiciar asupra
sociectăţii şi a administraţiei publice - 16 mai 2012.
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III. Articole publicate de cadrele didactice membre ale departamentului
Cadrele dida cti ce membre ale Depa rtamentului au publi cat un numă r de 26 de a rti cole din
ca re:
 a rti cole ISI-2;
 a rti cole indexa te în BDI-4;
 a rti cole indexa te B+-5;
 a rti cole în al te revis te recunos cute pe plan na ţional -14.
Detalierea a ces tora este realiza tă mai jos :
3.1. Prof. univ. dr. Popescu Ion
Lucrări indexate CNCSIS B+:
 CORRUPTION IN PUBLIC ADMINISTRATION în Valahia Univers ity LAW STUDY, coautor, 2012;
 „The Role of the Public Administration and the Methods Used to Reduce the Effects of the Economic and
Financial Cris is” în Revista Acta Universitatis Danubius. Administra tio, coautor, indexa tă B+, 2011.
Alte reviste recunoscute pe plan naţional:

„Liberul acces la informaţiile de interes public şi transparenţa decizională ca ins trumente de promovare a
bunei administrări” - Volum ul Confe rinţei Inte rnaţionale „Societatea întemeia tă pe cunoaşte re: Norme,
valori şi repe re contemporane, Editura Universul Juridic, Bucureş ti, coautor, 2011;

„Jurisdicţia administrativă referitoare la stabilirea dreptului de Proprietate” în Revis ta „Dre pturile Omului”
nr. 3/2012, co-autor;

„Protecţia drepturilor omului, prin ins tituţia Avocatul Poporului” - Volumul Confe rinţei Internaţionale
„Societatea întemeiată pe cunoaş tere: Norme, valori şi repere contemporane, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, coautor, 2011;

„Dreptul de proprie tate privată în sistemul cons tituţional românesc şi în noul Cod civil” în Revista
„Drepturile omului”, Editura I.R.D.O, coautor, 2012;

„Protecţia dreptului de proprietate, ca drept al omului, prin dispoziţii ale Cons tituţiei ş i legis laţie i
administrative şi civile” în Revista „Drepturile omului”, Editura I.R.D.O, coautor,2011;

„O mai bună conduită a funcţionarilor publici pentru o mai bună administrare” în Revista Buna
administrare: de la viziune la actiune, Editura Comunicare.ro, Bucuresti, coautor, 2011;

„Protecţia drepturilor minorului prin tutelă şi curatelă conform dispoziţiilor noului Cod civil“ Revista
„Drepturile omului”, Editura I.R.D.O, coautor, 2011;

„Dreptul cetăţeanului la inform aţiile de interes public” Institutul Român pentru Drepturile Omului
„Prote cţia ş i promovarea drepturilor omului prin ins tituţia Avocatul Poporului”, coautor, 2011.
3.2. Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae
Lucrări indexate CNCSIS B+ :


„Controlul exercitat de Curtea Constituţională din România” The Control e xerted by the Romanian
Constitutional Court) Revista Arhivele Oltenie i, a Academiei Române, ICSU “C.S. Nicolăescu-Plopşor”
Craiova, 2011, p.387-413, autor;



„Regular property- the way of private property rights in civil law Regulation”- Revista Law Study. University
Valahia. Vol.I /2012. Editura Bibliotheca. Târgovişte, 2012. pag.158-163. Revistă acreditată de Consiliul
Naţiona l al Ce rcetă rii Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNECSIS), grupa B+, aviz nr.661/2008. ISSN
2247- 9937. ISSN-L 2247-9937, autor.

3.3. Lect. univ. dr. Ungureanu Diana
A publicat articolul indexat ISI, intitulat„The Romanian Competition Council fined the National Union of Bailiffs for
creating barrie rs to entry to the profession and for setting of execution e xpenses” în revista e-Com petitions, autor,
2012;
3.4. Lect. univ. dr. Popes cu Mirela
Articol publicat în revistă recunoscută pe plan naţional:
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„Mandatul european de arestare. Consideraţii teoretice si as pecte din practica judiciară”Revista de Dre pt
Penal nr. 1/2011, M.Popescu –autor unic, 2011.

3.5. Lect. univ. dr. Cebuc Iuliana
Lucrări indexate BDI:

Articolul intitulat ,,Free Movement of Workers within the European Union. Transitional Measures on
Romanian Workers" publicat in Anale le Universităţii Ovidius Constanţa, vol XII,Special Issue, European
Integration, p 31-37, revista cotata B+, inde xata in 3 BDI.

Articolul intitulat „Infringements Related to Capital Market. European and National Regulations” în Analele
Universită ţii Ovidius Constanţa. Seria: Ştiinţe Economice - revis tă cotată CNCSIS, categoria B+ ş i indexată în
bazele de date internaţionale REPEC, DOAJ şi E BSCO.Coautor, 2012;

Articolul intitulat „Internationalization of Tourism Services and Their Role in World Economy” în Analele
Universită ţii Ovidius Constanţa. Seria: Ştiinţe Economice - revis tă cotată CNCSIS, categoria B+ ş i indexată în
bazele de date internaţionale REPEC, DOAJ şi E BSCO, coautor, 2012;
Alte reviste recunoscute pe plan naţional:
 Articolul intitulat „Flexibilizarea relaţiilor de muncă in contextual crizei econom ice actuale - deziderat al
proiectului de modificare a Codului Muncii” în revista Strategii manageriale – Managerial Strategies”, nr. 4/
2010, ISSN 1844-668X, Autor, 2011;
3.6. Lect. univ. dr. Enescu Cosmin
Lucrări publicate în reviste recunoscute pe plan naţional:
 Articolul intitula t „Curtea Constituţională garant al funcţionării democratice a societăţii “ în Revista
„Drepturile Omului” nr. 3/2012 (autor)
 „Jurisdicţia administrativă referitoare la s tabilirea dreptului de proprietate” în Revista „Drepturile Omului”
nr. 3/2012 (co-autor).
3.7. Asist. univ. dr. Neagu Emilian
O lucrare indexate ISI:
 „Recipient lia bility in international rail fre ight”în cadrul Confe rinţei inte rnaţională The knowledge based
organisation, organizată de Academia Forţelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu” Sibiu, e diţia a 17-a, 24-26
noiembrie 2011, Confe rence proceedings 2, Land Forces Academy Publishing House, pp.762-765 ISSN
1843-6722. p.762-765, ( B) inde xat ISI-CPCI, autor, 2011.
O lucrare în revistă indexată BDI:
 „Single consignment note CIM/SMGS in internationa l freight tra nsport”,2nd Interna tional conference on
law and social order, Constanţa, 2-3 martie 2012, vol. 3, pp. 45-50, ISBN: 978-1-935494-33-1/LCCN:
2011903242 Publishe r: Addle ton Academic Publishers, New York , US (inde xat CEEOL, EBSCO, HeinOnline s i
ProQuest, autor, 2012.
3.8. Prep.univ. drd. Stancea Isabela
Lucrări indexate CNCSIS B+:
 „Societatea întemeia tă pe cunoaştere. Norme, repere şi valori contemporane ”Univers itatea Valahia din
Târgovişte „Corupţia în adminis traţia publică”, Coautor, indexată B+, 2012;
Alte reviste recunoscute pe plan naţional:
 Articolul „Drepturile omului-un concept cu valenţe unive rsale” publicat în Revis ta „Strategii manageriale” a
Universităţii „Constantin Brâncoveanu”, nr. 2/2012;
 Articolul „Dreptul de proprie tate privată în s istemul constituţional românesc şi în Noul Cod civil” în Revista
„Drepturile Omului” din cadrul Institutului Român pentru Drepturile Omului, nr. 1/2012, în colabora re.

IV. Participări cu lucrări la conferinţe şi simpozioane
Cadrele dida cti ce membre ale Depa rtamentului au pa rti cipat în perioada de raporta re la un
numă r de 46 conferinţe şi simpozioane după cum urmea ză :
 conferi nţe interna ţionale des făşura te în ţa ră-24;
 conferi nţe naţionale-11;
 conferi nţe ştiinţifi ce-2;
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 simpozioa ne ştiinţifi ce-9.
Detalierea a ces tora este realiza tă mai jos :
4.1. Prof. univ. dr. Popescu Ion
Conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară:
 Participare la Conferinţa Inte rnaţională „Pe rspective şi provocări în dreptul secolului XXI” organizată de
Universitatea Agora Oradea cu a rticolul „Analiză comparativă cu privire la Avocatul Poporului şi Mediatorul
European” noiembrie 2012, co-autor;
Simpozioane cu participare internaţională:
 Simpozionul cu participare inte rnaţională „ Impactul re forme i sistem ului judiciar asupra societăţii şi a
administraţiei publice ”Universitatea „Constantin Brâncoveanu” cu lucrarea „Procedurile contenciosului
electoral român”, coautor, 2012;
 Simpozionul cu participare inte rnaţională „ Impactul re forme i sistem ului judiciar asupra societăţii şi a
administraţiei publice ”Universita tea „Constantin Brâncoveanu”, „Reforma adm inistraţie i publice”,
coautor, 2012;
Participări la Conferinţe naţionale:
 Conferinţa naţională „Sisteme de management în adm inistraţia publică” organizată de Primă ria Piteşti,
Universitatea Constantin Brâncoveanu Piteşti, cu participarea publicaţiilor„R.E.S. Publica” ş i
„Calitatea-acces la succes” cu comunicarea „Promovarea calităţii serviciilor publice prin parteneriatul
public-privat”, coa utor, 2011;
 Conferinţa naţională „Sisteme de management în adm inistraţia publică” organizată de Primă ria Piteşti,
Universita tea Constantin Brâncoveanu Piteşti, cu participarea publicaţiilor„R.E.S. Publica” ş i
„Calitatea-acces la succes” cu comunicarea „Dreptul la o bună adminis trare ca drept fundamental al
omului”, coautor, 2011;
 Conferinţa naţională „Sisteme de management în adm inistraţia publică” organizată de Primă ria Piteşti,
Universitatea Constantin Brâncoveanu Piteşti, cu participarea publicaţiilor„R.E.S. Publica” ş i
„Calitatea-acces la succes” cu com unica rea „Rolul adm inistraţie i publice şi mijloace folosite de aceasta
pentru reducerea efectelor actuale i crize economico-financiare”, coautor, 2011.
4.2. Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae
Conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară:
 „Prohibition of being tried twice for the same act also applies to a conviction which could never be enforced
directly”- Confe rinţa Inte rnaţională „Societatea Întemeiată pe Cunoaştere. Norme, valori şi repe re
contemporane”, 2011 Târgovişte. Organizată de Universitatea Valahia din Târgoviş te, Facultatea de Drept
şi Ştiinţe Sociale-Politice; Universitatea Castilia La Mancha, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales din
Spania; Universitatea Paris – Est Creteil Val de Marne, Franţa; Institutul de Cercetări Juridice – academician
„Andrei Rădulescu”; în colabora re cu: Asociaţia Română de Dre pt European, Bucureşti: Univers ul Juridic,
2011. ISBN 978-973-127-571-0. pag.264-272, autor;
 „Tacit Approval Procedure in Romanian Legislation”- Conferinţa Inte rnaţională „The 17th Internaţional
Conferince. The Knowledge-Based Organization” organizată de Academ ia Forţelor Te restre „Nicolae
Bălcescu”, Sibiu 24-26 noiem brie 2011, ISSN 1843-6722, autor;
 „The Praecipum Clause in Romanian Legislation”- Conferinţa Inte rnaţională „The 17th Internaţional
Conferince. The Knowledge-Based Organization” organizată de Academ ia Forţelor Te restre „Nicolae
Bălcescu”, Sibiu 24-26 noiem brie 2011, ISSN 1843-6722, autor;
 „Comumunity Service” - Conferinţa Inte rnaţională „ Proceedings of the 2nd Confere nce on Law and Social
Order” Constanţa martie 2-3 2012 organizată de Univers itatea Spiru Ha ret, Institute of Inte rdisciplinary
studes in Humanities and Social Sciences, ADDLETON ACADEMIC PUBLISHERS – NEW YORK, ISBN
978-1-935494-33-1, Library of Congress Control Numbe r:2012933542. Vol.III, pag.152-167, autor;
 „Abuse of Rights”- Conferinţa Inte rnaţională „ Proceedings of the 2nd Conference on Law and Social
Order” Constanţa martie 2-3 2012 organizată de Univers itatea Spiru Ha ret, Institute of Inte rdisciplinary
studes in Humanities and Social Sciences, ADDLETON ACADEMIC PUBLISHERS – NEW YORK, ISBN
978-1-935494-33-1, Library of Congress Control Numbe r:2012933542. Vol.III, pag.152-167, autor;
 „ONE CANNOT BE TRIED FOR THE SAME DEED TWICE” - Conferinţa Internaţiona lă CKS 2012 Challenges of
the Knowledge Society, may 11-12, 2012, 6th Edition, Internaţional Confere nce, organized by „Nicolae
Titulescu” University Bucharest, „Complutense” University Madrid and the „Nicolae Titulescu” "Provocările
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Societatea Cunoaşte rii-Provocările Socie tăţii Cunoaşte rii” Foundation of Law and International Re lations
„Nicolae Titulescu”. Pa rtene ri Editura Universul Juridic şi ujmag.ro Universul Juridic Magazin. Pro
Universitaria. Bucureşti. CKS – eBook is indexed BDI by EBSCO Database. ISSN 2068-7796, ISSN-L
2068-7796. pag.439 -446 şi 447-452, autor;
 „EXERCISE WITH BAD FAITH OF SUBJECTIVE CIVIL RIGHTS”- Conferinţa Internaţională CKS 2012 Challenges
of the Knowledge Society, may 11-12, 2012, 6th Edition, Inte rnaţional Conference, organized by „Nicolae
Titulescu” University Bucharest, „Complutense” University Madrid and the „Nicolae Titulescu” "Provocările
Societatea Cunoaşte rii-Provocările Socie tăţii Cunoaşte rii” Foundation of Law and International Re lations
„Nicolae Titulescu”. Pa rtene ri Editura Universul Juridic şi ujmag.ro Universul Juridic Magazin. Pro
Universitaria. Bucureşti. CKS – eBook is indexed BDI by EBSCO Database. ISSN 2068-7796, ISSN-L
2068-7796. pag.439 -446 şi 447-452, autor;
 „Noutăţi aduse de Codul civil, capacităţii de exerciţiu a pe rsoanei fiz ice” - Conferinţa Inte rnaţională
„Impactul reformei sis temului judiciar asupra socie tăţii şi a administraţiei publice” Piteşti 16 mai 2012.
Organizată de Universitatea „Constantin Brâ ncoveanu”, Consiliul Jude ţean Argeş şi Primăria municipiului
Piteşti, autor;
 „Suspendarea ce rcetării disciplinare prealabile”- Conferinţa Internaţională „Impactul reformei sis temului
judiciar asupra s ocietă ţii şi a administraţiei publice” Piteş ti 16 mai 2012. Organizată de Universitatea
„Constantin Brâncoveanu”, Consiliul Judeţean A rgeş şi Primăria municipiului Piteşti, autor.
 „Regular property covered by the Romanian Civil Code”- Conferinţa Interna ţiona lă „The 18th Internaţional
Conferince. The Knowledge-Based Organization” organizată de Academ ia Forţelor Te restre „Nicolae
Bălcescu”, Sub patronajul Autorităţii Naţionale pe ntru cerce tare ştiinţifică. Sibiu 14-16 iunie 2012, ISSN
1843-6722. pag.665-670, pag.670-677, autor.
 „Sale of goods and guarantees associated to them in the Romanian and European legislation”- Confe rinţa
Internaţională „The 18th Inte rnaţional Conferince. The Knowledge-Based Organization” organizată de
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălces cu”, Sub patronajul Autorităţii Naţionale pentru ce rceta re
ştiinţifică. Sibiu 14-16 iunie 2012, ISSN 1843-6722. pag.665-670, pag.670-677, autor.
 „Regular property - the way of private property rights in civil law regulation”- Confe rinţa Inte rnaţională
„Societatea Întemeiată pe Cunoaştere. Norme, valori şi re pere contemporane”. 31 mai-1 iunie 2012
Târgovişte. The VIIIth Edition. Organizată de Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Dre pt ş i
Ştiinţe Sociale-Politice; Univers itatea Castilia La Mancha, Facultad de De recho y Ciencias Sociales din
Spania; Universidad Nacional de Educacion a Dis tancia Spania; Universitatea Paris – Est Cre teil Val de
Marne, Franţa. În parteneria t cu Societa tea Română de Drept European, România. Centru de Cercetări
Sociale şi Umanis te, Asociaţia Lume n, Editura Lumen, Iaşi, România. 2012. ISSN 2247-9937. ISSN-L
2247-9937. pag.158-163, autor;
 „Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale şi de lucruri”- Confe rinţa cu participare Inte rnaţională
„Transformă ri legislative la nivel inte rn şi e uropean ale anului 2012”. 01-02 iunie 2012 Craiova. Organizată
de Centrul Teritorial INPPA Craiova, Academia Română, Institutul de Ce rcetări Socio-Umane „CS Nicolae
Plopşor” OADO biroul Judeţea n Dolj şi Univers itatea Spiru Ha ret, Facultatea de Dre pt şi Adminis traţie
Publică, Craiova, Centru European de Studii şi Ce rcetă ri Juridice. Uniunea Naţională a Mediatorilor din
România. ISBN 978-606-11-2559-3. pag.84-95, autor.
Conferinţă ş tiinţifică
 Articolul „Practicile incorecte ale profesioniştilor în relaţia cu consumatorii” publica t la Univers itatea Spiru
Haret Craiova, Facultatea de Dre pt ş i Adm inistraţie Publică prin CESCJ – CRAIOVA, în colaborare cu Centrul
Teritorial INPPA Craiova, Academia Română Institutul de Ce rcetă ri socio-umane „CS Nicolaescu-Plopsor” ş i
OADO Biroul judeţean Dolj, UniuneA Naţională a Mediatorilor din România în ca drul Confe rinţei Ştiinţifice
cu tema „Drept şi adm inistraţie publică în context european”, de cembrie 2012.
4.3. Conf. univ. dr. Bonciu Gheorghe
Participare la conferinţă internaţionale desfăşurată în ţară:
 Răspunde rea magistraţilor în lumina evoluţiilor recente de la nivel european şi naţional, organizat în cadrul
Institutului de Cerce tări juridice al Academie i Române cu lucrarea „Fundamentul răspunderii magis traţilor
în sistemul judiciar român”, autor,16 februarie 2012.
4.4. Conf. univ. dr. Miha lcea Ion
Simpozionul cu participare internaţională:
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Impactul reformei sistemului judiciar asupra societăţii şi a adm inistraţie i public, Universita tea”Cons tantin
Brâncoveanu” Piteşti, Consiliul Judeţean Argeş, Primă ria Piteşti cu lucrarea„Spaţiul european de justiţie
penală”,autor, 2012.

4.5. Lect. univ. dr. Cebuc Iuliana
Conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară
 Conferinta Inte rnationala “Global Economy unde r Crisis” Universitatea Ovidius Constanta, decem brie 2012.
4.6. Lect. univ. dr. Ungureanu Diana
Conferinţe naţionale:
 Conferinţa „MARCILE IN CONTEXT UL A APROAPE 6 ANI DE LA INTEGRAREA ROMANIEI IN UNIUNEA
EUROPEANA SI IMPACTUL LOR ASUPRA CONCURE NTEI”organizată de INTE RNATIONAL TRADEMARK
ASSOCIATION ” (INTA) cu lucrarea „Relatia dintre dreptul concurentei si dreptul proprie tatii
intelectuale.Repere din jurisprudenta europeana” , Autor, 2012;
 Conferinţa Dreptul insolvenţe i, organizată de Institutul Na ţiona l al Magistraturii cu lucrarea „Jurisprudenţa
CJUE în material insolvenţei transfrontaliere”, Autor, 2012;
 Conferinţa Drept bancar organizată de Institutul Naţional a l Magistraturii cu lucra rea „Aspecte
controversate in jurisprudenta in m aterial contractelor bancare”, Autor, 2012.
Conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară:
 Conferinţa The e xercise of the right to nondis crim ination and equal oppotunities in the contemporary
society organizată de Cons iliul National pentru Combaterea Discrimina rii Ministe rul Educatiei, Ce rceta rii,
Sportului si Tineretului, Universitatea Crestina Dimitrie Cantem ir, cu lucra rea„Equality and
Non-discrimination in an Enlarged Europe”, Autor, Editura Pro universitaria,ISBN 978-606-647-535-8, 2012;
 Conferinţa Ne discrimină rii şi Egalităţii de Şanse Consiliul National pentru Com baterea Discriminarii
Ministerul E ducatie i, Ce rceta rii, Sportului si Tineretului Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir cu
lucra rea „Egalitate s i nediscriminare într-o Europă lărgită”, Autor, Editura Pro universita ria,ISBN, 2012;
 Conferinţa Dre ptul la fe ricire organizată de Institutul European pentru Drepturile Omului, Universitatea
Crestina Dim itrie Cantemir cu lucrarea „The right to compete, a fundamental right of freedom market”,
Autor, 2012;
 Conferinţa E U Anti-carte l and Anti-monopoly Law. Training for Romania n Judges Freedom House
organizată de Consiliul Concure nţei, Institutul Naţional al Magistraturii cu lucrarea „Protectia drepturilor
omului si dreptul european al concurentei. Probleme si posibile solutii”, Autor, 2012.
4.7. Lect. Univ. dr. Buican Monica
Simpozion naţional
 Simpozionul ştinţific regional Piaţa unică europea nă-20 de ani. Schimburile comunitare şi dezvoltarea
economiilor regiona le, Universitatea Valahia din Târgovişte, 4 mai 2012. Com unica re: „Politica europeană
de securitate comună”.
4.8. Lect. univ. dr. Enescu Cosmin
Conferinţă internaţională
 Conferinţa Internaţională „Perspective şi provocă ri în dreptul se colului XXI” organizată de Universitatea
Agora Oradea cu a rticolul „Analiză comparativă cu privire la Avocatul Poporului şi Mediatorul European”
(co-autor), oct. 2012.
4.9. Asist. univ. drd. Gherghina Raluca
Conferinţă internaţională
 Societatea întemeiată pe cunoaşte re. Norme, valori şi repe re contem porane. Univers itatea Valahia,
Târgovişte, „Unele aprecieri privind fazele procesului penal în accepţiunea Noului Cod de procedură
penală”, autor, B+, 2012.
Simpozion cu participare internaţională
 „ Impactul reforme i sistem ului judicia r asupra s ocietă ţii ş i a administraţiei publice ” Univ. C.Brancoveanu
Primăria mun. Piteşti, Cons. Judeţea n Argeş cu lucrarea „ Aspecte juridice privind respectarea drepturilor
omului în cazul persoane lor reţinute, arestate preventiv şi condamnate”, mai 2012, Autor, Volum ISBN.
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4.10. Prep. univ. drd. Sta ncea Isabela
Conferinţă internaţională
 Conferinţa inte rnaţională anuală a Universităţii Agora, depa rtamentul de Ştiinţe Sociale-dome niul Drept,
ediţia a VI-a, cu tema: „Perspe ctive ş i provocări în dreptul secolului XXI "în perioada 18 - 19 octombrie
2012 Oradea, cu lucrarea „Theoretical aspects the employees’ right to unpaid leave” ce se va publica în
revista Agora IJJS NR. 2/2013, indexa tă BDI;
Conferinţe naţionale
 „Sisteme de management în administra ţia publică” organizată de Primăria Piteş ti, Universitatea Cons tantin
Brâncoveanu Piteşti, cu pa rticiparea publicaţiilor„R.E.S. Publica” şi „Calitatea-acces la succes” cu
comunicarea „Promovarea calităţii serviciilor publice prin parteneriatul public-privat”,Coautor, indexată B,
Participare;
 „Sisteme de management în adm inistraţia publică” Primăria Piteşti Univers itatea Cons tantin Brâ ncoveanu
Piteşti, cu participarea publicaţiilor„R.E.S. Publica” şi „Calitatea-acces la succes” cu comunicarea „Dreptul la
o bună adm inistrare ca drept fundamental al omului”, Coautor, inde xată B, Pa rticipare;
 Reforme sectoriale re cente în spaţiul adm inistrativ european în contextul bunei a dminis trări, S.N.S.P.A în
colaborare cu S.A.Ş.A. desfăşurată la Bucureşti „Liberul acces la informaţiile de interes public ş i
transparenţa decizională ca instrumente de promovare a bunei administrări”, Coautor, CNCSIS, 2012;
Conferinţă ştiinţifică
 Articolul „Protecţia drepturilor omului prin intermediul instituţiei Avocatului Poporului” publicat la
Universitatea Spiru Hare t Craiova, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică prin CESCJ – CRAIOVA, în
colaborare cu Centrul Teritorial INPPA Craiova, Academia Română Institutul de Ce rcetări s ocio-umane „CS
Nicolaescu-Plopsor” şi OADO Biroul judeţean Dolj, UniuneA Naţională a Mediatorilor din România în cadrul
Conferinţe i Ştiinţifice cu tema „Drept şi adm inistraţie publică în context european”, decembrie 2012;
Simpozioane cu participare internaţională
 „ Impactul reformei sis temului judicia r asupra societăţii şi a administraţiei publice ” Univ. C. Brancoveanu
Primăria mun. Piteş ti, Cons. Judeţean Argeş cu lucra rea „ Adminis traţia publică între trecut şi perspective”,
mai 2012, Autor, Volum ISBN;
 „ Impactul reformei sistemului judiciar asupra societăţii şi a administraţiei publice ” Univ. C. Brancoveanu,
Primăria mun. Piteşti, Cons. Judeţean Argeş cu lucrarea„ Tot ce-ar trebui să ştim despre concediul de
odihnă”, mai 2012, Autor, Volum ISBN.
4.11. Prep. univ. drd. Gherghina Ana-Maria
Conferinţă internaţională
 „Noutăţi aduse de Codul civil în mate rie succesorală”, în cadrul Conferinţei Internaţională „Socie tatea
întemeiată pe cunoaştere. Norme, valori şi repe re contemporane” organizată la Univerita tea Valahia din
Târgovişte, 31 mai-1 iunie 2012.
Conferinţe naţionale
 Participare cu lucrarea„Performanţă în administraţia publică prin instrumente moderne de conducere a
serviciilor publice” în cadrul Conferinţei naţionale „Sisteme de management în administra ţia publică”din
3-4 noiembrie 2011, organizată de Primă ria Piteşti în pa rtene riat cu Universitatea Constantin Brâncoveanu
Piteşti, cu participarea publicaţiilor„R.E.S. Publica” şi „Calitatea-acces la succes”;
 „Liberul acces la informaţiile de interes public ş i transparenţa decizională ca instrumente de promovare a
bunei administrări” publicat în cadrul conferinţei naţionale Reforme sectoriale re cente în s paţiul
administrativ european în contextul bune i administrări organizată de S.N.S.P.în colaborare cu S.A.Ş.A.
desfăşurată la Bucureşti la data de 18 noiembrie 2011, în colaborare;
Simpozioane cu participare internatională:
 „Participarea cetăţenilor în elaborarea şi adoptarea deciziei publice” publicat în cadrul simpozionului
„Impactul reforme i sis temului judiciar asupra societăţii şi a administra ţiei publice”, organizat de către
Universita tea Constantin Brâncoveanu Piteş ti, Cons iliul Judeţean A rgeş, Primăria Piteş ti, 16 mai 2012;
 „Dreptul de proprie tate privată şi îngrădirile legale ale acestui drept” publicat în cadrul simpozionului
„Impactul reforme i sis temului judiciar asupra societăţii şi a administra ţiei publice”, organizat de către
Universita tea Constantin Brâncoveanu Piteş ti, Cons iliul Judeţean A rgeş, Primăria Piteş ti, 16 mai 2012.

V. Cărţi şi tratate , cursuri universitare şi alte materiale cu caracter didactic editate.
Cadrele dida cti ce membre ale Depa rtamentului au elabora t şi edi tat în perioada de
raporta re, indi vidual sau colecti v, un numă r de 8 curs uri uni versi ta re.
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Detalierea a ces tora este realiza tă mai jos :
5.1. Prof.univ.dr. Popes cu Ion
 „Drept constituţional”Nicolae Grădina ru, Ion Mihalcea, Ion Popescu – Slăniceanu, Emilian Neagu, Editura
„Independenţa Econom ică”, 2011;
5.2.Conf. univ. dr. Grădinaru N icolae
 „Drept” Nicolae GRĂDINARU, Dorian RAIS, Iuliana CEBUC, Neagu Emilian, Editura Independenţa E conom ică
ISBN978-606-502-082-5 două ca pitole, 2011;
 Drept cons tituţional- Grădinaru Nicolae, Mihalcea Ion, Popescu Ion, Neagu Emilian, Independenţa
Economică, nr. capitole 8, 2011;
 Drept civil.Teoria generală a obligaţiilor- Grădinaru Nicolae. AIUS PRINTED Craiova 978-606-562-090-2, nr
capitole 8, 2011;
 Drept civil. Partea generală. Persoanele-Grădina ru Nicolae AIUS PRINTED Craiova 978-606-562-184-8, nr.
capitole 8, 2011;
 Teoria generală a dreptului, Grădinaru Nicolae, Mihalcea Ion, Agheniţei Mihaela, Neagu Emilian,
Independenţa Econom ică, 978-606-502-905-5, nr. capitole 9, 2012.
5.3. Conf. univ. dr. Bonciu Gheorghe
 „Drept internaţional”, autor, Editura Ars Academica, 978-60 8017-72-3;
5.4. Conf. univ. dr. Miha lcea Ion
 Drept cons tituţional- Grădinaru Nicolae, Mihalcea Ion, Popescu Ion, Neagu Emilian, Independenţa
Economică, 2011;
 Teoria generală a dreptului, Grădinaru Nicolae, Mihalcea Ion, Agheniţei Mihaela, Neagu Emilian,
Independenţa Econom ică, 978-606-502-905-5, 2012.
5.5. Lect. univ. dr. Cebuc Iuliana
 „Drept” Nicolae GRĂDINARU, Dorian RAIS, Iuliana CEBUC, Neagu Emilian, Editura Independenţa
Economică, ISBN978-606-502-082-5 două capitole, 2011.
5.6. Lect. univ.dr. Popescu Mirela
 „Curtea de Apel Piteşti, Buletinul jurisprudenţei. 2010”, M.Popescu Coautor, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2011.
5.7.Lect. univ. dr. Ungureanu Dia na
 „Noul Cod civil. Comentarii”,Coautor, Coordonator: Flavius Bais, Ed. CH BECK 978-606-18-0001-8, 4
capitole, reeditare, 2012.
5.8. Asist.univ. dr. Neagu Emilia n
 „Drept” Nicolae GRĂDINARU, Dorian RAIS, Iuliana CEBUC, Neagu Emilian, Editura Independenţa
Economică, ISBN978-606-502-082, 2011;
 Drept cons tituţional- Grădinaru Nicolae, Mihalcea Ion, Popescu Ion, Neagu Emilian, Independenţa
Economică, 2011;
 Teoria generală a dreptului, Grădinaru Nicolae, Mihalcea Ion, Agheniţei Mihaela, Neagu Emilian,
Independenţa Econom ică, 978-606-502-905-5, 2012.

VI. Cercetarea pentru doctorat
În cadrul Depa rtamentului de Ştiinţe Juri dice şi Administra ti ve au fos t un numă r de 5
doctoranzi . Si tua ţia doctoranzilor es te urmă toa rea :
1. Asist. univ. drd. Sulicu Alina – „Contractul internaţional de transport multimodal de mărfuri”, Coordonator,
prof. univ. dr. Brânduşa Ştefănescu, Academ ia de Studii Econom ice Bucureşti, Anul III. A prezentat următorul raport de
cerceta re: „Contractul inte rnaţional de transport de mărfuri”.
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2. Asist.univ.drd. Gherghina Raluca, doctorand anul III - Academia de Poliţie din Bucureşti. În pe rioada
2011-2012 a susţinut a toa te rapoarte le de ce rce tare:
 „Aspecte introductive privind respectarea drepturilor omului în procesul penal”;
 „Respecta rea dre pturilor omului în faza de urmărire pe nală”;
 „Respecta rea dre pturilor omului în faza de judecată”.
Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în 2013;
3. Prep. univ. drd. Stancea Isabela, anul II Şcoala Doctorală din cadrul Şcoalii Naţionale de Studii Politice şi
Administrative, specializa rea Administra ţie Publică, domeniul Drepturile Omului. Coordonator prof. univ. dr. Irina
Moroianu Zlă tescu
A susţinut primele două rapoarte de cerce tare:
 Apariţia ş i evoluţia concepţiilor inte rnaţionale cu privire la drepturile omului;
 Relaţia dintre administraţia publică şi cetăţean şi dre ptul la buna administrare.
4. Asist. univ. dr. Neagu Emilian a sus ţinut public teza de doctorat.
5. Prep.univ. drd. Ghe rghina Ana-Maria, anul I la Şcoa la Doctorală din cadrul Universităţii Nicolae Titulescu. Se
află în pe rioada de pregătire universitară avansată.

3. DIRECŢIILE PRINCIPALE ALE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ALE
DEPARTAMENTULUI DE LIMBA ROMÂNĂ, LIMBI STRĂINE ŞI COMUNICARE
Cadrele di dacti ce, membre ale depa rta mentului , în perioa da analiza tă şi -au îndrepta t a tenţia
că tre urmă toa rele a cti vi tă ţi :
1. Continua rea proiectelor de cerceta re ca re se a flă în desfă şura re:
2. Pregă ti rea de noi proiecte pentru competi ţiile des chise la ni vel naţional şi identifi ca rea
unor posibilită ţi de elabora re a unor proiecte de cerceta re, în zonele în ca re Uni versita tea îşi
des făşoa ră a cti vi tatea .
3. Organi za rea unor si mpozioane ştiinţifi ce, mese rotunde şi a altor a cti vi tă ţi si milare la
ni vel ul depa rtamentul ui
4. Orga niza rea şi spriji ni rea cercurilor ştiinţifi ce s tudenţeşti
5. Încura ja rea pa rti cipă rii cadrelor dida cti ce la mani festă ri ştiinţifi ce de rezonanţă în
domeni u şi a publică rii în reviste cota te sau indexa te ISI şi în BDI recunos cute.
I. Teme de cercetare
În cadrul Departamentului de limba română, limbi străine şi comunicare în perioada de
raportare s-au realizat un număr de 8 proiecte şi teme de cercetare după cum urmează: proiecte
cu finanţare din străinătate - un număr de 3 proiecte; proiecte cu finanţare din ţară - un număr
de 3 proiecte şi granturi de cercetare – un număr de 2 granturi.
Detalierea acestora este realizată mai jos:
1.1. Conf. univ. dr. Cristian Moroza n
New Approches to Foreign Language Teaching in T urkey and Romania.
Calitatea în cadrul proiectului: membru
Beneficiari: Karabuk Provincial Directorate of Na tional Education - Turcia, Inspectoratul Şcola r Jude ţean BrăilaRomania
Perioada de desfăşura re: 2012-2014. Valoare proiect: 39.750 EUR e uro.
Partener: Univers itatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, Centrul univers itar Bră ila.
Proiect cu fina nţare interna ţională
1.2. Asist. univ. dr. Chifane Cristina
Calitatea în cadrul proiectului: membru
Beneficiari: Karabuk Provincial Directorate of Na tional Education - Turcia, Inspectoratul Şcola r Jude ţean BrăilaRomania
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Perioada de desfăşura re: 2012-2014. Valoare proiect: 39.750 EUR e uro.
Partener: Univers itatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, Centrul univers itar Bră ila.
Proiect cu fina nţare interna ţională

1.3 Lect. univ. dr. Iordache Adrian
- Beneficiar grant pentru cursul Greece: Cradle of the European Culture from Antiquity up to Recent Times. 1. Program:
Athens-Delphi-Parnassos (Arahova), Ate na, Grecia – finanţare Uniunea Europeană (1886 e uro), 2011
- Beneficiar grant pe ntru pentru cursul EU-MAGIC Effective Use of Modern Techonology And Games In Classrooms (a
pedagogic course for all teachers, Istanbul, Turcia - finanţa re Uniunea Europeană (1800 euro), 2012
Proiecte cu fina nţare interna ţională
1.4 Lect. univ. dr. Şerbănică Cristina
- Fondul Social European, Programul Sectorial Dezvolta rea Resurselor Umane, Contract POSDRU 89/1.5./S/59184,
Strategii de activare a dialogului Universitate – Mediu de afaceri la nivel regional. Cazul Învăţământului Superior
Economic şi de Afaceri, Valoarea proiectului 100.000 lei, Director proiect, noiembrie 2010 – aprilie 2013
Proiect cu fina nţare interna ţională
1.5 Lect. univ. dr. Constantin Mihai
- Proiect de cerce tare postdoctorală E uropenism şi dileme identitare în România interbelică: cazul grupării Criterion, în
cadrul proiectului „Valorificarea identită ţilor culturale în procesele globale”, manager proiect Valeriu-Ioan Franc,
contract POSDRU/81/1.5/S/59758, cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul Social European
prin programul Ope raţional Sectorial Dezvoltarea Resurse lor Umane 2007-2013 (1.04.2011 – 31.03.2013)
Proiect cu fina nţare interna ţională
1.6 Conf. univ. dr. Morozan Gig i-Cristian
Cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvolta rea Resurselor Umane 2007-2013,
Cercetarea nevoilor de formare, dimensionare a ofertei de muncă şi cerinţe legate de competenţele şi abilităţile
necesare, la nivelul judeţelor Brăila şi Constanţa, 34.000 lei, membrii: Puiu Alexandru, Gherman Liliana, Enache Ele na,
Vechiu Camelia, Morozan Cristian, Ciorăşteanu Gianina, Tudose Geanina, Bunea-Bontaş Cris tina, Calitatea în cadrul
proie ctului - expe rt IT, Calita tea UCB în cadrul proiectului (beneficiar/pa rtene r) – Pa rtene r, mai 2011
Proiect cu fina nţare interna ţională
1.7 Asist. univ. drd. Suzana Purice
Beneficiar : S.C. Faltis S.R.L. Brăila, Cercetare statis tică privind ce rerea de medicamente preparate în s istemul
farmaceutic din Municipiul Brăila, 11.541 euro, Scurtu Ion, Chivu Marian, Enache Elena, Vechiu Camelia, Calita tea în
cadrul proiectului - Operator date, Calitatea UCB în cadrul proiectului – Executant, 2011
Proiect cu fina nţare na ţională

II. Manifestări ştiinţifice derulate în cadrul Departamentului de limba română, limbi străine
şi comunicare
Membrii Depa rtamentului de limba română , limbi s trăine şi comuni ca re a organi zat un
simpozion şi o manifes ta re ştiinţi fi că ; împreună cu Faculta tea Mana gement Ma rketing în Afa ceri
Economi ce Pi teşti a organi za t un numă r de trei manifes tă ri ştiinţifi ce, şi împreună cu Fa cul ta tea de
Mana gement Ma rketing în Afa ceri Economice Brăila a organi za t o conferinţă .
Manfes tă rile ştiinţi fi ce sunt detaliate mai jos :
2.1 Seminarul „Drepturile şi libertăţile cetăţeniei europene. Drepturile consuma torului europea n.”
Organizator: Facultatea Finanţe-Contabilitate Piteşti, Faculta tea de Management Marketing în Afaceri Econom ice
Piteşti şi Facultatea de Stiinţe Juridice, Adminis trative şi ale Comunicării Piteşti octombrie 2012
Participanţi: Cris tian Soa re, Prefectul Jude ţului A rgeş şi subprefe ctul judeţului – Gheorghe Marin, ia r din partea
Biroului de Informare al Parlamentului European în România– Mădălina Mihalache, Laura Trofin - expe rt în evaluare
programe/politici/strategii publice de dezvolta re, director QURES, Sorin Mierlea – director ANPCPPS, Georgiana
Popescu, prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Socio – Umane de la Universitatea din Piteşti, Violeta Nedelcu - din partea
Oficiului Judeţean pe ntru Protecţia Consumatorului.
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2.2 Seminarul „Alegerile prezidenţiale americane din 2012, prezentate studenţilor”
Organizator: Facultatea de Stiinţe Juridice, Adminis trative şi ale Comunicării Piteşti
Participanţi: P. Kleine r, consilierul pentru Presă şi Cultură al Ambasadei Statelor Unite ale Americii, cadrele didactice
ale UCB, invitaţi din administra ţia locală, mediul de afaceri şi s tudenţi UCB.
octombrie 2012
2.3 Conferinţa de la nsare a proiectului „Noi aprofundări ale învă ţării limbilor străine în România şi Turcia”
Participanţi: cadrele didactice brăile ne, directori ai licee lor, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Jude ţean Brăila,
elevi, studenţi şi jurnalişti.
octombrie 2012
2.4 Simpoz ion Ziua Internaţiona lă a Televiziunii
Organizator: Facultatea de Stiinţe Juridice, Adminis trative şi ale Comunicării Piteşti
Participanţi: lect. univ. dr. Cristina Munteanu, redactorul- şef al Antene i 1 Piteşti, Mariana Zaharia, coresponde nt
Antena 1 şi Antena 3, Marian Mihai, realizatorul emisiunilor electora le, politice şi administra tive pentru Antena 1
Piteşti, Andreea Şerban, editor de ş tiri, realizator de emisiune şi absolventă a Univers ităţii Constantin Brâncoveanu,
Silviu Zamfira, unul dintre ope ratorii principali de la Antena 1 Piteşti, cores ponde nt Ante na 1 şi Ante na 3, cadre
didactice şi s tudenţi ai Facultăţii de Stiinţe Juridice, Administra tive şi ale Comunicării Piteşti
noiembrie 2012
2.5 Workshop-ul „E nglis h debate la Universitatea Cons tantin Brâncoveanu”
Organizatori: Facultatea de Management-Marketing în Afaceri Economice Piteşti, Facultatea de Stiinţe Juridice,
Administrative şi ale Comunică rii Piteşti
Participanţi: asis t.univ.dr. Camelia Chirilă ş i studenţi de la nivel lice nţă ş i maste rat ai Facultă ţii de
Management-Marketing în Afaceri Economice ş i ai Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale Comunicării,
studenţii interna ţionali Audinga Gutauskaite şi Vaiga Stancikaite din Lituania şi Lukas Lemieszec şi Mariusz Krzych din
Polonia
noiembrie 2012
2.6 Masă rotundă : Europa încotro? – training pentru jurna liş ti
Organizatori: Facultatea de Management-Marketing în Aface ri Economice, Facultatea de Stiinţe Juridice,
Administrative şi ale Comunică rii Piteşti
Participanţi: Dire cţia Gene rală Comunicare prin Reprezentanta Comisie i Europe ne în România, Centrul Europe Direct,
Dana Rădulescu şi Ioana Mazilu Manolescu, Biblioteca Judeţeană “A ntim Ivireanul”, Maria-Denise Theodoru, Analist
Relaţii Internaţionale la Radio România Actualităţi.
decembrie 2012

III. Articole publicate de cadrele didactice memebre ale Departamentului de limba română,
limbi străine şi comunicare
Cadrele dida cti ce membre ale Depa rtamentului de limba română , limbi străine şi comuni ca re
au publica t un numă r de 83 a rticole din ca re : a rti cole ISI – 1 a rti col ; a rti cole publica te în
procceding ISI – 4 a rti cole; a rti cole indexa te în BDI – 45 a rti cole; a rti cole în reviste B+ - 7 a rti cole;
a rti cole în al te revis te recunos cute – 26 a rti cole.
Detelierea a ces tora es te realiza tă mai jos :
3.1 Lect. univ. dr. Iordache Adrian
În alte reviste recunoscute pe plan naţional
 Cioran, cititorul lui Pascal; Philosophia Militans. Revistă de filos ofie ş i gândire socială,” Philosophia
Militans, nr. 3/2011, autor
 Politicul ş i politica; Iniţiative didactice”, Nr. 81/decem brie 2011, www.est-etica.ro, autor, 2012
 Câteva conside raţii asupra romanului „Orbirea” de E lias Canetti, în vol. „Studiul limbilor moderne în Europa
celor 27”, Editura Tiparg, autor, 2012
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3.2 Asist. univ. dr. Bursugiu M ihaela
În reviste B+
 Quality Improvement of the Offere d Services-Solution for the Ba nking System Management in Romania,
Ovidius Univers ity Annals, Economic Sciences Series, coautor, 2011
 Tendinţe în Managementul Strategic al Instituţiilor Banca re din România, Ovidius University Annals,
Economic Sciences Series, coautor, 2012
3.3 Lect. univ. dr. Chiţu Ramona
În alte reviste recunoscute pe plan naţional
 Rolul şi importanţa terminologie i anglo-saxone în dome niul managementului aface rilor economice
international, Strategii Manageriale, nr. 4 (14)/2011, Editura Independenţa Economică, 2011, ISSN
1844-668X, p 38-42, autor, 2011
În reviste indexate BDI
 Morality of the 18th century’s man of feeling – a virtue or a vice?; Anuarul Institutului de Cercetari
Socio-Umane CS Nicolaescu Plopsor, XIII/2012, indexat in INDEX COPERNICUS, pag 295-301; 2012
3.4 Lect. univ. dr. Mîndreci Georgiana
În reviste indexate BDI
 Îmbătrânirea populaţiei şi efectele acesteia asupra sis temului de pensii, Universitatea „Ovidius” Constanţa,
Conferinţă Interna ţională, Anale le Universitatii Ovidius, Seria: Stiinte e conom ice, Vol. XI, nr. 1/2011 revistă cotată CNCSIS, categoria B+ şi indexată în bazele de date internaţionale REPE C şi DOAJ, ISSN
1582-9383, coautor, 2011
 Aplicarea curbei Phillips la realităţile Rom âniei, Universitatea „Ovidius” Constanţa, Confe rinţă
Internaţională, Analele Univers itatii Ovidius, Seria: Stiinte economice, Vol. XI, nr. 1/2011 - revistă cotată
CNCSIS, categoria B+ şi inde xată în bazele de date inte rnaţionale REPEC şi DOAJ, ISSN 1582-9383, coautor,
2011
 Normalitatea în economia actuală, Universitatea „Ovidius ” Constanţa, Confe rinţă Interna ţiona lă, Analele
Universitatii Ovidius, Seria: Stiinte economice, Vol. XI, nr. 2/2011 - revistă cotată CNCSIS, categoria B+ ş i
indexată în bazele de date internaţionale REPEC şi DOAJ, ISSN 1582-9383, coautor, 2011
 Flexicurity in the Romanian Economy: A Descriptive Analysis of Some Indicators, Petroşani, Annals of the
University of Pe troşani, Econom ics, 2011, Vol. XI, partea a III-a, revistă cotată CNCSIS, categoria B+ (cod
23), ISSN 1582 – 5949, p. 139-146, coautor, 2011
 Modificări ale componente lor indexului dezvoltării umane, Univers itatea „Ovidius” Constanţa, Confe rinţă
Internaţională, Analele Universitatii Ovidius, Seria: Stiinte economice, Vol. XII, nr. 1/2012 - revistă cotată
CNCSIS, categoria B+ şi inde xată în bazele de date inte rnaţionale REPEC ş i DOAJ, ISSN 1582-9383, p.
546-550, coautor, 2012
 Creşterea economică a României, Universita tea „Ovidius” Constanţa, Conferinţă Inte rnaţională, Analele
Universitatii Ovidius, Seria: Stiinte e conom ice, Vol. XII, nr. 1/2012 - revistă cotată CNCSIS, categoria B+ şi
indexată în bazele de date internaţionale REPE C, DOAJ, EBSCO si CABELL Directories, ISSN 1582-9383, p.
551-553, coautor, 2012
 „Regiunile de dezvolta re din România în perioada derulării crizei economice,” Artifex, 15-16 noiembrie
2012, Universitatea A rtife x, Bucureşti, Simpozion Internaţional „Economia României în conjunctura
globalizării pe fond de criză” Revista Română de Statistică, Supliment Trim IV/2012, Institutul Na ţional de
Statistică şi Societa tea Română de Statistică, ISSN 1018-046x, p. 245-248, coautor, 2012
 „Efectele crizei asupra vânzărilor din industria auto. Studiu de caz S.C. Next Automobile S.A.”, Universitatea
„Ovidius” Constanţa, Conferinţă Interna ţională „Efecte ale crizei actuale asupra econom iei globale”,
Analele Universitatii Ovidius, Seria: Stiinte economice, Vol. XII, nr. 2/2012 - revistă cotată CNCSIS, categoria
B+ şi inde xată în bazele de date interna ţionale REPEC, DOAJ, EBSCO si CABELL Dire ctories, ISSN
1582-9383,coautor, 2012, in curs de publicare
 „Calita tea ce rtificată – garant al compe titivităţii firmelor româneş ti din industria turismului şi ospita lităţii”,
Universitatea „Ovidius ” Constanţa, Conferinţă Inte rnaţională „Efecte ale crizei actuale asupra econom iei
globale”, Analele Universita tii Ovidius, Seria: Stiinte economice, Vol. XII, nr. 2/2012 - revistă cotată CNCSIS,
categoria B+ ş i inde xată în bazele de date inte rnaţionale REPE C, DOAJ, EBSCO si CABELL Dire ctories, ISSN
1582-9383, coautor, 2012, in curs de publicare
În alte reviste recunoscute pe plan naţional
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Importanţa termenilor de aface ri de origine engleză în limbajul economic roman, Univers itatea “Cons tantin
Brâncoveanu” Piteşti, revista Strategii Manageriale, Anul IV, nr. 3 (13) / 2011, Editura Independenţa
Economică, ISSN 1844-668X, coautor, 2011

3.5 Lect. univ. dr. Şerbănică Cristina
Lucrări indexate BDI şi lucrări indexate CNCSIS B+ alte reviste recunoscute pe plan naţional
 University - Industry cooperation in Central and Easte rn Europe. A common past, a diffe rent future?, CES
Working Pape rs, Indexat în: Academ ic Journals Da tabase, CEEOL, DOAJ, EconLit, E conom ist Online,
EuroInternet, Index Copernicus, RePe c, Scirus, Urich, WorldCa t etc., coautor, 2012, Vol. 4 (IV), pp. 837 852.
 A discrim inant analysis of academic entrepreneurship in Romanian E conom ic and Business Study
Programs, Management & Marketing, Indexat în: E bsco, Re Pec, Doa j, Cabell', CEE Online Library, autor,
2012, Vol 7, no. 4, pp. 663-682
În alte reviste recunoscute pe plan naţional
 Universities' regional engagement in Romania. The impact of the EU funding. Strategii manageriale,
coautor, Nr. 2 (15)/ 2012, pp. 12 – 18
3.6 Conf. univ. dr. Morozan Gig i-Cristian
Volume ale unor conferinţe indexate (ISI Proceedings)
 The Spectrum of the Marketing Strategies – Axiological Assumptions, Procee dings of the 6th International
Confere nce on Business E xcelle nce, Vol. I, 2011 şi în „ISI Web of Knowledge”, ISI, Proceedings
http://www.isiwebofknowle dge.com publica tă în Proceedings, ISBN 978-973-598-940-8, vol. I, pp. 198 –
201, 15 ref. bibl., Braşov, coautor, 2011
 Effects-Based Marketing – From Conceptual to Relational, Procee dings of the 7th Inte rnational Conference
on Business Excelle nce, Vol. I, 2012, ISBN 978-606-19-0102-9, vol. I, pp. 196-200 şi propusă spre indexa re
în „ISI Web of Knowledge”, ISI Proceedings http://www.isiwebofknowledge.com, Braşov, coautor, 2012
 The Extension of the Communication and Public Relations Through New Media, Volum ul „Comunicare,
Conte xt, Interdisciplinarita te. Studii şi articole”, volumul II, Editura Universită ţii „Petru Maior”, ISSN 2069 –
3389 şi propusă
spre
indexare
în „ISI Web of Knowledge”, ISI Proceedings,
http://www.isiwebofknowle dge.com, Târgu-Mureş, autor, 2012
În reviste indexate BDI
 Innovation – a Dete rmining Factor for Competitiveness in the European Union, Revista „Ovidius University
Annals”, Econom ic sciences series, volume XI, Issue 2, year 2011, pp. 406-412, 8 ref. bibl., ISSN 1582 –
9383, Revistă cota tă CNCSIS B+, cod 444, Indexat în: RePEc, DOAJ şi EBSCO, coautor, 2011
 Principles and Evolutions of the Inte rnet Marketing, Revista „Ovidius University Annals”, Economic sciences
series, volume XI, Issue 1, year 2011, pp.1414-1419, 8 ref. bibl., ISSN 1582 – 9383, Revistă cotată CNCSIS
B+, cod 444, Indexa t în: RePEc, DOAJ şi E BSCO, coautor, 2011
 Actions of Companies and Cus tomers on the Financial Leasing Market in Romania, Revista „Ovidius
University Annals”, Economic scie nces series, volume XI, Issue 1, year 2011, pp. 368-372, 8 ref. bibl., ISSN
1582 – 9383, Revistă cotată CNCSIS B+, cod 444, Inde xat în bazele de date RePEc, DOAJ şi EBSCO), coautor,
2011
 Aspects of Online and Mobile Marketing, Economy Transdisciplina rity Cognition Journal (indexat în Inde x
Copernicus, Dire ctory of Open Access Journals, Inte rnational Cons ortium for the Advacement of Academic
Publica tion, Cabell’s, ProQues t, SCIPIO, Open Access Journal Search Engine), ISSN 2067 - 5046 - print
edition; 2068 - 7389 - online edition, vol. 15, Issue 2/2012, pag. 191-199, coautor, 2012
 Research of the Training Needs and Requirements for the Compe tences and Skills in Tourism in the Counties
of Brăila and Constanţa, Ovidius University Annals, Economic Sciences Series (Revistă cota tă CNCSIS
categoria B+ şi indexată în bazele de date RePEc, DOAJ şi EBSCO), volume XII, Issue 1, pag. 921-926,
coautor, 2012
 Communication by Means of the New Social Networks, The Annals of the Univers ity of Oradea – Economic
Sciences, tom XXI, 2nd issue, ISSN – 1582 – 5450 (Revistă B+, cotată CNCSIS, cod 665, indexată în RePec,
Doaj, EBSCO and CA BELLS publishing services), coautor, 2012
 Visual Pollution: A New Axiological Dimension Of Marketing?, The Annals of the University of Oradea –
Economic Sciences, tom XXI, 2nd issue, ISSN – 1582 – 5450 (Revistă B+, cota tă CNCSIS, cod 665, inde xată în
RePec, Doaj, EBSCO and CABELLS publishing se rvices), coautor, 2012
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În alte reviste recunoscute pe plan naţional
 Principii ale marketingului pe Inte rnet, Revista Strategii Manageriale nr. 2 / 2011, ISSN 1844 – 668X, autor,
2011
 Extinderea importanţei publicităţii în spaţiul virtual, Revista Strategii Manageriale nr. 4 / 2011, ISSN 1844 –
668X, autor, 2011
 Influenţa marketingului digital în formarea com unităţilor de brand / Digital Marketing Influence on the
Formation of Brand Communities, Revista Strategii Manageriale (ISSN 1844 – 668X), nr. 1 / 2012, autor,
2012
3.7 Asist. univ. drd. Suzana Purice
Volume ale unor conferinţe indexate (ISI Proceedings)
 The Spectrum of the Marketing Strategies – Axiological Assumptions, octombrie 2011, Braşov, Romania,
publicat în Proceedings of the 6th Internationa l Conference on Business Excellence, Vol. I, 2011 şi în „ISI
Web of Knowle dge”, ISI Proceedings http://www.isiwebofknowledge.com publicată în Proceedings, ISBN
978-973-598-940-8, vol. I, pp. 198 – 201, 15 ref. bibl., coautor, 2011
 Effects-Based Marketing – From Conceptual to Relational, octombrie 2012, Braşov, Romania, publica t în
Proceedings of the 7th Inte rnational Confere nce on Business Excellence, Vol. I, 2012 şi propus spre
publicare în „ISI Web of Knowledge”, ISI Proceedings http://www.isiwebofknowledge.com, coautor, 2012
În reviste indexate BDI
 The Persuasive Communication in Marketing Strategies, Revista „Ovidius University Annals”, Economic
sciences series, volume XI, Issue 1, year 2011, pp.1785-1790, 8 ref. bibl., ISSN 1582 – 9383, Revistă cotată
CNCSIS B+, cod 444 Indexat în: Re PEc, DOAJ şi EBSCO, coautor, 2011
 The Management of the Translation Services, Revista „Ovidius University Annals”, Economic sciences
series, volume XI, Issue 1, year 2011, pp. 2056-2060, 8 ref. bibl., ISSN 1582 – 9383, Revistă cotată CNCSIS
B+, cod 444 Indexat în bazele de da te RePE c, DOAJ şi EBSCO), coautor, 2011
În alte reviste recunoscute pe plan naţional
 Relevanţa comunicării în aface rile internaţionale în condiţiile crizei economice actuale, Revista “Strategii
manageriale”, Universitatea “Constantin Brancoveanu” Piteşti, anul IV nr. 1 (11)/2011, ISSN 1844 – 668X,
pag.52-58, coautor, 2011
3.8 Asist. univ. dr. Chifane Cristina
În reviste indexate BDI
 “The Symbolism of Nature in Thomas Hardy’s Wessex Tales and Novels”, University of Buchares t Review.
Litera ry and Cultural Studies Series, Volume XIV (Volume II – new series), Numbe r 1, University of
Buchares t Press – ISSN 2069-8658, pp. 52-59, Cotaţie CNCSIS – B+, Cod CNCSIS – 631,
http://www.ceeol.com/aspx/ publicationdeta ils.aspx?publicationid=2fdc635a-217a-40f7-ab9d-24120fb5fc3
a; http://www.ebscohos t.com; http://www.ulrichsweb.com; autor, 2012
 “Cultural and linguistic Identity in T ranslating Romanian Folk Tales”. INTERSTUDIA. – Cultural Spaces.
Identity within/beyond Borde rs, 11(1)/2012 –
 ISSN – 2065-3204, pp. 34-43 -http://www.ceeol.com/aspx/publicationde tails.aspx?publicationid=
1a160f94-b5af-4741-9d80-f2f374261480);
http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php?name=Master&litera=I&start= 450&skok=30), autor,
2012
 “The Translator’s Role in Children’s Lite rature Transla tion”, Translation Studies: Retrospective and
Prospective
Views
(12th
volume)
–
ISSN
2065-3514,
pp.
15-22
http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=7322; autor, 2011
 “The Dynamics of Interculturalism in Children’s Literature T ranslation”, East-West Cultura l Passage. Journal
of the “C. Pe ter Magrath” Research Cente r for Cross-Cultural Studies, Volune 10, July, 2011, ISSN
1583-6401, pp. 106-120 - http://journals.inde xcope rnicus.com/passport.php?id=7146, autor, 2011
3.9 Asist. univ. drd. Prundeanu Raluca Elena
În alte reviste recunoscute pe plan naţional
 SPSS in Scientific Research, Strategii Manageriale, autor, 2012
3.10 Asist. univ. dr. Chirila Camelia
În reviste indexate BDI
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Deciziile adopta te de către S.C. Ambasador Tours & Travels S.R.L. în perioada crizei economice; „Ovidius”
University Annals - Constanţa, Econom ic Scie nces Series, Volume XII, Issue 2 /2012, Indexări:
RePEc, DOAJ, EBSCO şi CABELL, coautor, 2012, in curs de publicare
 Ţintele strategiei Europa 2020 – mit sau realita te?; Volumul XIX al revistei Anale. Seria Ştiinţe Economice.
Timişoara, inde xată în bazele de date EBSCO, DOAJ, CEEOL, JEL on CD, e-JE L, EconLit; coautor, 2012, in curs
de publicare
 „New trends of the inte rnal audit”; „Ovidius” University Annals - Cons tanţa, Economic Sciences Series,
Volume XII, Issue 1 /2012, Indexări: RePEc, DOAJ, EBSCO şi CA BELL, coauthor, 2012
În alte reviste recunoscute pe plan naţional
 Importanţa terminologie i englezeşti de afaceri în limbajul economic românesc; Strategii Manageriale, Nr.
3(13)/2011; ISSN 1844 – 668X, coautor, 2012
 China – A unique image in a globalized world; Strategii Manageriale, ISSN 1844 – 668X; coautor, 2012, in
curs de publicare
3.11 Asist. univ. dr. Dumitrescu Adela
În reviste B+
 Le langage des larmes dans le roman sentimental du siècle des Lumières; Langue et Litté rature, Repè res
identitaires en contexte e uropéen / Limba şi Litera tura , Re pere ide ntitare în context European, Publicaţie
acredita tă CNCSIS, categoria B+ ISSN 1843 – 1577, Editura Universităţii din Piteşti , Târgul din Vale, 1,
110040, Piteşti, România; coautor, 2011
 Le double coup de foudre dans le roman „La Vie de Marianne” de Marivaux; Langue e t Litté rature, Repè res
identitaires en contexte e uropéen / Limba şi Litera tura , Re pere ide ntitare în context European, Publicaţie
acredita tă CNCSIS, categoria B+ ISSN 1843 – 1577, University of Piteşti Press, Târgul din Vale, 1, 110040,
Piteşti, România; autor, 2012
3.12 Asist. univ. dr. Şerban Monica Marcela
În reviste B+
 THE SELF VS. THE OTHER; REVISTA CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE INTERSTUDIA. CULTURAL SPACES.
MARGINS, MARGINALIZATION AND THE DISCOURSE OF MARGINALITY, EDIŢIA A II-A, UNIVERSITATEA
,,VASILE ALECSANDRI” BACĂU, FACULTATEA DE LITERE, ED. ALMA MATER (COD CNCSIS 1008), BDI: CEEOL,
INDEX COPERNICUS, FABULA; autor, 11-12 MAI 2012, (ÎN CURS DE PUBLICARE)
 - ECONOMIC DISCOURSE IN GLOBALIZATION; VOLUMUL CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE PRESENT ISSUES
OF GLOBAL ECONOMY-EDIŢIA A IX-A, UNIVERSITATEA OVIDIUS, CONSTANŢA, OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS
OF ECONOMICS, EDITURA OVIDIUS, VOL. XII, ISSUE 1, COD ISSN 1582-9383, BDI: REPEC, DOAJ, EBSCO ŞI
CABELL DIRECTORIES; autor, 31 MAI 2012, PP. 666-671
În alte reviste recunoscute pe plan naţional
 THE DEVELOPMENT OF SOCIAL SERVICES FOR THE HOMELESS PEOPLE; REVISTA ,,STRATEGII
MANAGERIALE”, ANUL IV, NR. 2, UNIVERSITATEA ,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”, PITEŞTI, ED.
INDEPENDENŢA ECONOMICĂ (ACREDITATĂ CNCSIS), COD ISSN 1844-668X; COAUTOR (ASIST. UNIV. DRD.
TUDOR GHEORGHE; ASIST. UNIV. DRD. ŞERBAN MONICA); (12)/2011, PP. 66-76
 TRANSLATION - BUSINESS COMMUNICATION AND CULTURAL NEGOTIATION; REVISTA ,,STRATEGII
MANAGERIALE”, ANUL IV, NR. 4, UNIVERSITATEA ,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”, PITEŞTI, ED.
INDEPENDENŢA ECONOMICĂ (ACREDITATĂ CNCSIS), COD ISSN 1844-668X; autor; (14)/2011, PP. 74-79
3.13 Lect. univ. dr. MUNTEANU Cristinel
Reviste din Arts and Humanities
 Aberrant Decoding and Its Linguistic Expression (An Attempt to Restore the Original Concept); “Proce dia –
Social and Behavioral Sciences”, Volume 63, The 4th Edition of the International Conference: Paradigms of
the Ideological Discourse 2012 (Edite d by Simona Antofi, Nicolae Ioana, Doiniţa Milea, Gina Necula, Ionel
Apostolatu, Nicoleta Ifrim and Crihana Alina), 29 Octobe r 2012, p. 229-241; autor unic, 2012
În reviste indexate BDI
 Câteva precizări referitoare la conceptul de «semnificat» în viz iunea lui Eugeniu Coşeriu; „Anale le
Universităţii «Dună rea de Jos» din Galaţi”, Fascicula XXIV, Anul IV, Nr. 1 (5), Lexic com un / Lexic specializat,
Editura Europlus, Galaţi, 2011, p. 145-152 (BDI - www.fabula.org); autor unic; 2011
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Pentru o justă înţelegere a conceptului de «semnificat» la Eugeniu Coşe riu; „Anuar de lingvistică şi is torie
litera ră”, Tom LI (2011) [Academia Română, Institutul de Filologie Română „Ale xandru Philippide” din Iaşi]
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012, p. 259-276; autor unic, 2012
 Eugenio Coseriu and his Disciples on the Issue of Synonymy; „Diversité et ide ntité culturelle en Europe /
Diversitate şi identitate culturală în Europa” [acreditată de CNCSIS în categoria B+, inclusă în mai multe
indexuri şi baze inte rnaţionale de date (BDI) – Copernicus, Doaj, Ulrich’s], Editura Muzeul Literaturii
Române,
Bucureşti,
2011,
tome
8/1,
p.
101-118
[http://www.mlr.ro/documenteupload/editura/fisiere/dice_8.1_-_2011.pdf]; autor unic; 2011
 Viaţa cuv inte lor şi selecţia lor naturală (sau despre influenţa biologiei asupra lingvis ticii); „Communication
interculture lle e t litté rature”, acreditată de CNCSIS în categoria B+; indexa tă în Bazele de Da te
Internaţionale MLA (Mode rn Language Associa tion, New York, www.mla.org) – MLA International
Bibliography & Dire ctory of Periodicals, Index Copernicus Mas ter Journals Lis t şi Fabula. La recherche en
littérature (www.fabula.org), ISSN 1844 – 6965 [Actele Conferinţei Interna ţiona le Paradigma Discursului
Ideologic, Ediţia a III-a, Discursiv şi metadiscursiv în comunicare (Univers itatea „Dună rea de Jos” din Galaţi,
Galaţi, 5-6 mai 2011)], nr. 2 (14), Editura Europlus, Galaţi, 2011, p. 230-239; autor unic; 2011
În alte reviste recunoscute pe plan naţional
 Despre o semnificaţie „pierdută” a cuvântului român; „Analele Universităţii «Dunărea de Jos» din Gala ţi”,
Fascicula XXIV, Anul V, Nr. 1 (7), Lexic comun / Lexic specializat, Editura Europlus, Galaţi, 2012, p. 30-39;
autor unic, 2012
 Translating Wellerisms in the Romanian Versions of Charles Dickens’ The Pickwick Papers; „Analele
ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi” (se rie nouă), secţiunea III e, Lingvistică, tomul
LV, 2009 [apărut în 2012], p. 147-158; coautor; 2012
3.14 Lect. univ. dr. Ramona Gabriela Eana
 Mutaţii strategice la nivel socio-cultural. Societatea contemporană, între "unitate în diversitate" ş i
disoluţie în diversitate; Strategii manageriale, 2012
3.15 Conf. univ. dr. Bălan Zamfir
În alte reviste recunoscute pe plan naţional
 Panait Istrati şi Grecia; Analele Brăilei, se rie nouă, an XII, nr. 12, Brăila, p. 65-74; autor, 2012
 Panait Istrati despre Eminescu; Analele Brăilei, se rie nouă, an XII, nr. 12, Brăila, p. 78-88; autor, 2012
 Panait Istrati şi Nicolae Iorga; Analele Brăilei, serie nouă, an XII, nr. 12, Brăila, p. 291-300; autor, 2012
3.16 Asist. univ. drd. Nicoleta Ciacu
În reviste indexate BDI
 Percepţia românilor privind imaginea Uniunii Europene şi statutul României de membră a Uniunii
Europene; Revista de Com unica re şi Marketing revistă indexată BDI (EBSCO, CEEOL, REPEC,
http://www.ceeol.com/aspx/authordetails.aspx?authorId=a4e1cfdf-80ab-412f-882a-5bc5fc0f14e6,
http://econpapers.repec.org/article/asajournl/), Editura Fundaţiei "Andrei Şaguna" Constanţa, nr 2 /
martie 2011, I.S.S.N. 2069-0304. pag. 173-185; autor, 2011
 Interferences between new and old media. The role of social media in promoting the written press in
Romania; Revista de Comunicare şi Marketing revistă indexată BDI (E BSCO, CEEOL, REPEC,
http://www.ceeol.com/aspx/authordetails.aspx?authorId=a4e1cfdf-80ab-412f-882a-5bc5fc0f14e6,
http://econpapers.repec.org/article/asajournl/), Editura Fundaţiei "Andrei Şaguna" Constanţa, nr 3 /
octombrie 2011, I.S.S.N. 2069 – 0304, pag. 43-57; coautor, 2011
 Aspecte ale marketingului online s i pe mobil; Publicată în nr. 2/2012 al revistei „ETC Journal, revistă
indexată BDI (Index Cope rnicus, Directory of Open Access Journals, International Consortium for the
Advacement of Academic Publication, Cabell’s, ProQuest, SCIPIO, Open Access Journal Search Engine);
coautor, 2012
 Facebook – între socializare şi promovarea imaginii personale; Revista de Comunicare şi Marketing, anul III,
nr. 5, oct. 2012, ISSN 2069-0304 (pag. 13-25); Revistă indexată în baze de date internaţionale: EBSCO,
CEEOL, REPEC, INDEX COPERNICUS; coautor, 2012
 Aspecte ale marketingului online şi mobil; Revista Economy Transdis ciplinarity Cognition, vol XV, nr 2/2012,
ISSN 2067 - 5046 - print edition; 2068 - 7389 - online e dition (pag. 191-199) Revistă indexată în baze de
date internaţiona le: Index Cope rnicus, Directory of Open Access Journa ls (DOAJ), International Consortium
for the Advancement of Academic Publica tion (ICAAP), Cabell’s, ProQuest, EBSCO and SCIPIO.
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În alte reviste recunoscute pe plan naţional
 Caracte risticile unui media event. Studiu de caz: Eurovision 2012; Strategii manageriale, nr 2 (16)/2012,
ISBN 1844-668X (pag. 46-52); autor, 2012

3.17 Lect. univ. dr. Constantin Mihai
Lucrări indexate ISI
 Crite rion’s conceptual representations, în revista Trans ylvanian Review, Cente r for Transylvanian Studies,
Cluj-Napoca, 2012 (inde xată ISI) (în curs de publicare).
În reviste indexate BDI
 La Structure des déterminations secondaires du divin, în revista Alkemie. Revue semestrielle de littérature
et philosophie, Aracne, Rome, no. 10/2012, pp. 54-65 (inde xată BDI, inde x EBSCO).
 Dinamica conferinţelor Criterionului şi pregătirea lui pe ntru publica rea în revista Anuarul Ins titutului C.S.
Nicolăescu Plopş or, Craiova, XIII/2012, pp. 44-68 (indexată BDI, index Cope rnicum).
 Florentina Pascu, Postmodernismul. O exemplificare, Craiova, Aius, 2012, 156p, în revista Anuarul
Institutului C.S. Nicolăescu Plopş or, Craiova, XIII/2012, pp. 314-315 (indexată BDI, index Cope rnicum).
 Frédéric Gugelot, La conversion des intellectuels au catholicisme en France (1885-1935), Pa ris, CNRS, 2010,
560p, în revista Anuarul Institutului C.S. Nicolăescu Plopş or, Craiova, XIII/2012, pp. 307-309 (inde xată BDI,
index Cope rnicum).
În alte reviste recunoscute pe plan naţional
 La dimension européenne de la pensée de Nae Ionescu, în Analele Univers ităţii Tibiscus din Timişoa ra, Seria
Drept, vol.XXII, Artpress, 2012 (în curs de publica re).
În reviste indexate BDI
 Les traits saillants de la philos ophie de Nae Ionescu, Anua rul Institutului de Ce rcetă ri Socio-Umane „C. S.
Nicolăescu-Plopşor”, Craiova, XII/2011, pp.267-277, ISSN 1841-0898 (indexată BDI, index Copernicum),
autor, 2011
 Les hypostases de la métaphysique de Bachela rd, Alkemie, revue semestrielle de littérature et philosophie,
Aracne, Rome, no.7/2011, pp.17-20, ISSN 1843-9012 (indexată BDI, index EBSCO, CEEOL), autor, 2011
 La rédemption et le ma l, Alkemie, revue semestrielle de littérature et philosophie, L’Orrechio di Van Gogh,
Italie, no.8/2011, pp.44-55, ISSN 1843-9012 (inde xată BDI, inde x EBSCO, CEEOL), autor, 2011
În reviste B+
 Litté rature com parée et anthropologie : le questionnement des mé thodes mythocritiques e t
mythanalytiques, Caietele Echinox, Phantasma Centrul de Ce rceta re a Imaginarului, Funda ţia Culturală
Echinox, Cluj-Napoca, XX/2011, pp.46-52 (acreditată CNCSIS, categoria B+, indexată E RIH şi E BSCO, CEEOL),
autor, 2011
 Les représentations de l’image religieuse au niveau de l’élite inte llectuelle, Ca ietele Echinox, Phantasma
Centrul de Cerce tare a Imaginarului, Fundaţia Culturală Echinox, Cluj-Napoca, XXII/2012, pp.189-198
(acredita tă CNCSIS, categoria B+, inde xată ERIH şi EBSCO, CEEOL), autor, 2012
În alte revis te recunoscute pe plan naţiona l
 Formarea Criterionului în cadrul Şcolii inte rbelice, Arhivele Olteniei, Craiova, Editura Academiei Române,
Serie nouă, 25/2011, pp.297-316 (indexată ERIH), autor, 2011
 Emil Cioran et la métaphysique des larmes, Ana lele Universităţii Tibiscus din Timiş oara, Seria Drept, vol.XX,
Artpress, 2011, pp.107-117 (acreditată CNCSIS, categoria D), autor, 2011
3.18 Lect. dr. Dragusin Sorin
Articole publicate
 „Beyond comm unism and capitalism. Epistemic es tablishme nts of social orde r”, Revista de ştiinţe
politice/Revue des sciences politiques (indexed by ProQuest, ProQuest Political Sicences, ProQues t 5000
International,
EBSCO, Index Copernicus,
Georgetown University
Library, DOAJ, Elektronische
Zeitschriftenbibliothek EZB, Journal Seek, Intute Social Sciences), nr. 35/2012, Univers itatea din Craiova, Ed.
Universitaria, ISSN 1584-224X, pp. 46-52;
 „Rolul modelelor în stimularea spiritului civic”, în Monitor cultural educativ, nr. 1/2012, Editura
Ministerului A dminis traţiei şi Interne lor, ISSN 2069 – 6981, pp. 121 – 127;

IV. Participări cu lucrări la conferinţe şi simpozioane
86

Cadrele di dacti ce membre ale Departamentului de limba română, limbi străine şi comunicare
au raporta t un numă r de 53 de conferinţe şi simpozi oane după cum urmea ză : conferinţe
internaţionale desfăşura te în s trăină tate – 6; conferinţe interna ţionale desfă şura te în ţa ră – 30;
conferi nţe na ţionale – 6; simpozioane ştiinţifi ce na ţionale şi interna ţionale – 6; alte mani festă ri
ştii nţifi ce na ţionale şi interna ţionale - 5.
Detalierea a ces tora este realiza tă mai jos :
4.1 Lect. univ. dr. Iordache Adrian
Conferinţe naţionale
 „Studiul limbilor mode rne în Europa celor 27”; Simpozionul Naţional, ASFRAN; Grecia, leagănul culturii
europene; Editura Tipa rg, autor, 2012
 „Studiul limbilor moderne în Europa celor 27”; ASFRAN; - La relation auteur-lecteur chez Dostoïevski e t
Cioran; Editura Tipa rg, autor, 2012
4.2 Asist. univ. dr. Bursugiu M ihaela
Participantă la s impoz ioane, seminarii şi conferinţe organiz ate de diferite centre sau asociaţii ş tiinţifice:
 25.02.2012, Bucureşti, Colegiul Na ţiona l „Mihai Viteazul”, Cambridge Day;
 06.09.2012, Constanţa, Colegiul Na ţiona l Mircea cel Bă trân, Cambridge University Press-Teache r
Development Semina r.
4.3 Lect. univ. dr. Chiţu Ramona
Participări la conferinţe naţionale şi internaţionale (inclusiv conferinţele internaţionale desfăş urate în ţară)
 Congresul Naţional de Istorie a Presei, Ediţia a IV-a, cu participa re internaţională, Universitatea OVIDIUS
din Constanţa Asociaţia Română de Istorie a Presei, Comunicarea în termeni economici în presa inte rbelică
vâlceană, autor, Confe rinţă neindexată, 14-16 aprilie 2011
4.4 Lect. univ. dr. Valentin Popa
Participări la conferinţe şi simpozioane:
 Conferinţă cu titlul Gândirea economică a lui Nae Ionescu, Muzeul Brăilei în seria Conferinţele „Analelor
Brăilei”, seria „Istoria culturii”, 6 decem brie 2011
 Simpozion inte rnaţional „The Mediteranian Patte rn and the e xtende d Region of the Black Sea”, 7-9 iunie
2012, organizat de Universitatea de Sud – Est „Lumina”, din Bucureşti, titlul conferinţei Receptarea culturii
şi vieţii politice italiene în România interbelică
 Colocviul anual de filoz ofie Ion Petrovici, 22 noiembrie 2012, Casa de Cultură Tecuci, conferinţă cu titlul
Apologia lui Nae Ionescu în gândirea lui Vasile Băncilă
4.5 Lect. univ. dr. Şerbănică Cristina
Participări la conferinţe naţionale şi internaţionale (inclusiv conferinţele internaţionale desfăş urate în ţară)
 Seminarul "Regiuni în Europa - şanse şi oportunităţi”, Institute of the Regions of Europe, Salzburg, Primă ria
Municipiului Piteş ti şi Universitatea Cons tantin Brâncoveanu, "Implicarea regională a universităţilor din
România. Impactul finanţării europene", coauthor, Oct. 2012
 “Provocările crize i şi răspunsurile ştiinţei e conom ice", ASE Bucureşti, "Implicarea regională a
universităţilor. Bune practici la nivel european", coa utor, Nov. 2012
 The 1st Multidisci-plina ry Academic Conference, Praga, Cehia, AV Consulting, Highe r Education R&D
Funding in Romanian Universities: an analysis of varia nces by s ource of fundings and s tudy fie ld, autor,
Lucrare inclusa in volumul conferin-te i: "Multidis-ciplinary academic research", ISBN 978-80-260-2184-1,
Dec. 2012
4.6 Conf. univ. dr. Morozan Gig i-Cristian
Conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară
 The 6th International Conference on Bus iness Excelle nce, Academia de Studii E conom ice Bucureşti,
Universitatea Transilvania din Braşov, The University of Akron, Ohio, USA, în colaborare cu Society for
Business Exce llence, The Spectrum of the Marketing Strategies – Axiological Assumptions, coautor, „ISI
Web of Knowledge”, ISI Proceedings http://www.isiwebofknowledge.com, 2011
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Masa rotundă cu tema „Efecte ale crizei actuale asupra economiei globale”, Universitatea „Ovidius”
Constanţa, Innovation – a Determining Factor for Competitiveness in the European Union, coautor, RePEc,
DOAJ şi EBSCO, 2011
Conferinţa Internaţională „Probleme Actuale ale Econom iei Globa le” – Ediţia a VIII-a, Universitatea
„Ovidius” Cons tanţa, Principles and Evolutions of the Interne t Marketing, coautor, RePE c, DOAJ şi EBSCO,
2011
Conferinţa Internaţională „Probleme Actuale ale Econom iei Globa le” – Ediţia a VIII-a, Universitatea
„Ovidius” Constanţa, Actions of Companies and Custome rs on the Financial Leasing Market in Rom ania,
coautor, RePEc, DOAJ şi E BSCO, 2011
the 4th Economy Transdisciplinarity Cognition Interna tional Conference: The ore tical and
methodological-practical challe nges for the economic-juridical-administrative continuum, The George
Bacovia Univers ity in Bacău, Coope rative-Comme rcial University of Moldova, Poltava University of
Economics and Trade Ukraine, Bacovia Foundation from Bacau, Principles of the Internet and Mobile
Marketing/ Aspects of Online and Mobile Marketing, coautor, Index Cope rnicus, Directory of Open Access
Journa ls, International Consortium for the Advacement of Academic Publication, Cabell’s, ProQuest,
SCIPIO, Open Access Journal Search Engine, 2012
Conferinţa Inte rnaţională „Probleme Actuale ale Economiei Globa le” – Ediţia a IX-a, Universitatea
„Ovidius” Constanţa, Research of the T raining Needs and Requirements for the Competences and Skills in
Tourism in the Counties of Braila and Constanta, coautor, RePEc, DOAJ şi EBSCO, 2012
Conferinţa inte rnaţională „Integ rarea Europeană – noi provocări pentru economia românească”, ediţia a
VIII-a, Oradea, Universitatea din Oradea, în partene riat cu AFER, Centrul de Cerce tare pe ntru
Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă, AGE R filiala Bihor şi Centrul de Docume ntare Europeană (EDCO),
Communication by Means of the New Social Networks, coautor, RePEC, DOAJ, EBSCO , SCIPIO, CABELL’S
directory of publishing opportunities, 2012
Conferinţa inte rnaţională „Integ rarea Europeană – noi provocări pentru economia românească”, ediţia a
VIII-a, Oradea, Universitatea din Oradea, în partene riat cu AFER, Centrul de Cerce tare pe ntru
Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă, AGE R filiala Bihor şi Centrul de Docume ntare Europeană (EDCO),
Visual Pollution: A New Axiological Dimension Of Marketing?, coautor, RePEC, DOAJ, EBSCO , SCIPIO,
CABELL’S directory of publishing opportunities, 2012
The 7th Inte rnational Confe rence on Business Excellence, Academia de Studii Economice Bucureşti,
Universitatea Transilvania din Braşov, The University of Akron, Ohio, USA, în colaborare cu Society for
Business Exce llence, Effects-Based Marketing – From Conceptual to Relational, coautor, „ISI Web of
Knowledge”, ISI Proceedings http://www.isiwebofknowledge.com, 2012
Conferinţa Inte rnaţională „Efecte ale Crize i Actuale asupra Econom iei Globale”, Universitatea „Ovidius”
Constanţa, Facultatea de Ştiinţe Econom ice, Research Regarding the Access to Open Educational Resources
in the Inform ational Society, coautor, Re PEc, DOAJ şi EBSCO, 2012
The International Confere nce „Communication, Conte xt, Interdisciplina rity”, CCI – 2nd e dition,
Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş, Facultatea de Ştiinţe şi Lite re, The Extension of the
Communication and Public Relations Through New Media, autor, „ISI Web of Knowledge”, ISI Proceedings
http://www.isiwebofknowle dge.com, 2012

4.7 Asist. univ. drd. Suzana Purice
Participări la conferinţe naţionale şi internaţionale (inclusiv conferinţele internaţionale desfăş urate în ţară)
 The 6th Inte rnational Confe rence on Business Excellence, Academia de Studii Economice Bucureşti,
Universitatea Transilvania din Braşov, The University of Akron, Ohio, USA, în colaborare cu Society for
Business Exce llence, The Spectrum of the Marketing Strategies – Axiological Assumptions, coautor, „ISI
Web of Knowledge”, ISI Proceedings http://www.isiwebofknowledge.com, 2011
 Conferinţa Internaţională „Probleme Actuale ale Econom iei Globa le” – Ediţia a VIII-a, Universitatea
„Ovidius” Constanţa, The Persuasive Communication in Marketing Strategies, coautor, RePEc, DOAJ ş i
EBSCO, 2011
 Conferinţa Internaţională „Probleme Actuale ale Econom iei Globa le” – Ediţia a VIII-a, Universitatea
„Ovidius” Constanţa, The Management of the Translation Services, coautor, RePEc, DOAJ şi EBSCO, 2011
 Conferinţa inte rnaţională „Integ rarea Europeană – noi provocări pentru economia românească”, ediţia a
VIII-a, Oradea, Universitatea din Oradea, în partene riat cu AFER, Centrul de Cerce tare pe ntru
Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă, AGE R filiala Bihor şi Centrul de Docume ntare Europeană (EDCO),
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Communication by Means of the New Social Networks, coautor, RePEC, DOAJ, EBSCO , SCIPIO, CABELL’S
directory of publishing opportunities, 2012
 Conferinţa inte rnaţională „Integ rarea Europeană – noi provocări pentru economia românească”, ediţia a
VIII-a, Oradea, Universitatea din Oradea, în partene riat cu AFER, Centrul de Cerce tare pe ntru
Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă, AGE R filiala Bihor şi Centrul de Docume ntare Europeană (EDCO),
Visual Pollution: A New Axiological Dimension Of Marketing?, coautor, RePEC, DOAJ, EBSCO , SCIPIO,
CABELL’S directory of publishing opportunities, 2012
 Conferinţa inte rnaţională „Economy Transdisciplina rity Cognition Inte rnational Confe rences”, Universitatea
„George Bacovia” din Bacău, 17-18 mai 2012, Communication in Public Administration – Stylistic Analysis of
Public Documents, autor, 2012
 International Confe rence “Communication, Conte xt, Interdisciplinarity”, Pe tru Maior Univers ity, Tg. Mures.
22-23 november 2012, Communication in public administration documents issue, coautor, 2012
Conferinţe internaţionale desfăşurate în s trăinătate
 Conferinţa internaţională „Creşterea im pactului ce rce tării ş i dezvoltă rii capacităţii de inovare”,
Universitatea de Stat din Moldova, 21-22 septembrie 2011, Implicaţiile dimensiunii axiologice a mass
media în educaţie, autor, 2011
4.8 Asist. univ. dr. Chifane Cristina
Conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară
 Studii umanis te şi perspective inte rculturale, Universitatea „Dunărea de Jos” Ga laţi, “Popular and Local
Speech in the T ranslation of Creangă’s Tales”; autor, în curs de publicare, 2012
 Studii umaniste şi pers pective inte rculturale, Universita tea „Pe tru Maior” Tîrgu Mureş, “Translating
Literature for Childre n in the Context of Globalization”, autor, ISBN-978-606-581-021-1, 2011
 Confere nce on Britis h and American Studies (9th Edition), Universitatea „Trans ilvania” Braşov, “Breaking
Cultural Boundaries in Contempora ry Childre n’s Lite rature Traslation”, autor, ISSN 1844-7481, 2011
4.9 Asist. univ. drd. Prundeanu Raluca Elena
Conferinţe naţionale
 Directii de ce rcetare in Romania, UCB, Metode TIC in cercetare, autor, 2012
4.10 Asist. univ. dr. Dumitrescu Adela
Conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară
 Conferinţă Inte rnaţională a Facultăţii de Litere Limba şi Litera tura Repere identitare in context european;
University of Piteş ti, Faculty of Lette rs, Agence Universitaire de la Francophonie, Alliance Française; „Le
langage des larmes dans le roman sentimental du s iècle des Lum ières”; coautor; B+; 2011
 Conferinţă Inte rnaţională a Facultăţii de Litere Limba şi Litera tura Repere identitare in context european;
University of Piteşti , Faculty of Lette rs, Agence Universitaire de la Francophonie, Alliance Française; „Le
double coup de foudre dans le roman „La Vie de Marianne ” de Marivaux ”; autor, B+, 2012
4.11 Asist. univ. dr. Şerban Monica Marcela
Conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară
 “INTERTEXTUALITY AND IDENTITY IN TRANSLATION”, in curs de publicare in VOLUMUL CONFERINŢEI
INTERNAŢIONALE TRANSLATION STUDIES: RETROSPECTIVE AND PROSPECTIVE VIEWS, desfasurata in
perioada 25-27 OCTOMBRIE 2012, UNIVERSITATEA ,,DUNAREA DE JOS” GALAŢI, EDITURA GALAŢI
UNIVERSITY PRESS (ACREDITATĂ CNCSIS), BDI: INDEX COPERNICUS, FABULA ŞI ST. JEROME PUBLISHING
 VOLUMUL CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE TRANSLATION STUDIES: RETROSPECTIVE AND PROSPECTIVE
VIEWS; UNIVERSITATEA ,,DUNAREA DE JOS” GALAŢI; TRANSLATION AS CROSS-CULTURAL
COMMUNICATION; autor; EDITURA GALAŢI UNIVERSITY PRESS (COD CNCSIS 281), VOL. XII, ISSUE 12, ISSN
2065-3514, BDI: INDEX COPERNICUS, FABULA ŞI ST. JEROME PUBLISHING; 7-8 OCTOMBRIE 2011, PP.
63-66
4.12 Lect. univ. dr. MUNTEANU Cristinel
Conferinţe naţionale
 Conferinţa Naţională „Text ş i Discurs Religios ” (ediţia a IV-a, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, 10-12
noiembrie 2011); Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi; Problema sinonimiei în te xtele religioase (o e valuare
critică a unor cercetări de lingvistică românească din anii ’60); autor, 2011
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Conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară
 Conferinţa Inte rnaţională Paradigm a Discursului Ideologic, Ediţia a III-a, Discursiv şi metadiscurs iv în
comunicare (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Ga laţi, 5-6 mai 2011); Universitatea „Dunărea de
Jos” din Galaţi; Viaţa cuvintelor şi selecţia lor naturală (sau despre influenţa biologiei asupra lingvisticii);
autor, 2011
 Colocviul Interna ţional Aniversar «Eugeniu Coşeriu – 90 de ani de la naştere» (Iaşi-Bălţi, 27-29 iulie 2011);
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iasi; Pentru o justă înţelegere a conceptului de «semnificat» la Eugeniu
Coşeriu; autor; 2011
 Conferinţa Internaţională Lexic comun / Lexic specializat, ediţia a IV-a, (Universitatea „Dunărea de Jos”
Galaţi, Facultatea de Lite re, Galaţi, 15-16 septembrie 2011) – [comunicarea]; Universitatea „Dunărea de
Jos” Gala ţi, Facultatea de Lite re; Despre necesitatea implicării skeologiei lingvistice în sociote rminologie (cu
o privire s pecială asupra sintagmei „apă minerală”); autor; BDI; 2011
Conferinţe internaţionale desfăşurate în s trăinătate
 Congreso Inte rnacional «Eugenio Coseriu, lingüísta entre dos siglos» (Univers idad de Almería, 5-7 octubre
de 2011); Universidad de Alme ría, Spania; An ancient forerunne r of Eugenio Coseriu regarding the collage
technique: (Pseudo)He rmogenes of Tarsus]; autor; 2011
4.13 Asist. univ. drd. Nicoleta Ciacu
Conferinţe naţionale
 Conferinţa naţională, cu participa re inte rnaţională „Strategii de integra re ş i finanţa re pentru dezvolta re
durabilă"; Univers itatea "Andrei Şaguna" din Constanţa, 7-9 aprilie 2011; Campaniile de responsabilita te
socială de rulate de Cosmote România pentru o dezvolta re durabilă; coautor, 2011
Conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară
 Simpozionul inte rnaţional „Join the European Journalism Observatory”; Universitatea "Andrei Şaguna" din
Constanţa, 18 – 19 noiembrie, 2011; Realizarea materialelor de Re laţii Publice în me diul on-line; coautor,
2011
 Conferinţa interna ţională „Economy T ransdisciplinarity Cognition International Confere nces”;
Universitatea „George Bacovia” din Bacău, 17-18 mai 2012; Aspecte ale marketingului online s i pe mobil;
coautor, 2012
 Conferinţe internaţionale desfăşurate în s trăinătate
 Conferinţa internaţională „Creşterea im pactului ce rcetă rii ş i dezvoltă rii capacităţii de inovare”;
Universitatea de Stat din Moldova, 21-22 septembrie 2011; Elemente de spectacol în comunicarea
prezidenţială; autor, 2011
4.14 Lect. univ. dr. Constantin Mihai
Conferinţe internaţionale desfăşurate în s trăinătate
 Lieux de mémoire, Anamnèse e t Re présentations (SMARI 21-23 septem brie 2011), Université Paris 4,
Sorbonne, L’ide ntité et mém oire. Les pra tiques culture lles de l’élite intellectuelle roumaine dans
l’entre-deux-guerres, autor, în curs de apariţie.
 Repenser l’ordinaire (21-22 martie 2012), Université Paris Desca rtes Sorbonne (CEAQ) et Univers ité Paris 1
Panthéon Sorbonne (Institut d’Esthé tique, des Arts et Technologies), L’élite inte llectuelle roumaine dans
l’entre-deux-guerres et la philosophie du quotidien, autor, în curs de apa riţie.
4.15 Lect. dr. Dragusin Sorin
Conferinţe internaţionale
 „Beyond comm unism and capitalism. Epistemic es tablishme nts of social order”, Conferinţa inte rnaţională
„După comunism. Es tul şi Vestul la analiză.”, Universitatea din Craiova, 2,3 martie 2012 (inde xată în
următoare le baze de date ş i se rvicii interna ţionale: EU A GENDA.EU (Brusse ls, Belgium ); CONFERENCE
ALERTS.COM (Garsfontein, South Africa); SEMINARS AND CONFERENCE.INFO (New York, United States);
FOLLOW SCIENCE. COM (Recife, Brazil); Humanities and Social Scie nces Net Online (USA, Michigan State
University); OLIAC.COM (Japan); BALKANMYTH.COM (Thessaloniki, Greece); SCSM POSTGRADS.COM
(Wales, UK); HIGHEREDSPACE.COM (Houston, USA); GETINVOLVEDCES.WORDPRESS.COM (Krakow,
Poland);
 „Circumstanţierea prin jocuri de lim baj” – Colocviul internaţional „Lim bă, Cultură, Civilizaţie”, Universitatea
din Craiova, 24-26 martie 2011;
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„Valenţele (in)formative ale extracurricula rului” – Simpozionul inte rnaţional „Rolul proiectelor
extracurricula re în dezvoltarea persona lităţii viitorului absolvent”, Şcoala Militară de Subofiţe ri Jandarm i
Fălticeni, 30 ma rtie – 1 aprilie 2011;

Conferinţe naţionale
 „Comunicare şi ordine publică” – Simpozionul naţional „Valenţe le (in)formative ale com unică rii”, Şcoala
Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Gr. Al. Ghica” Drăgăşani, 1 iunie 2012;
 „Ordine publică, ordine socială şi ordine comunitară” – Conferinţa na ţiona lă „Ordinea publică în Europa,
între tradiţie şi contemporaneitate”, Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” în colaborare cu
Academia Română - Centrul de Studii T ransilvane, Cluj-Na poca, 17 martie 2011.

V. Cărţi şi tratate, cursuri universitare şi alte materiale cu caracter didactic editate.
Cadrele di dacti ce membre ale Departamentului de limba română, limbi străine şi comunicare
au elaborat şi edi ta t în perioada de raporta re la un numă r de 15 că rţi , tra tate şi alte ma teriale cu
ca ra cter dida cti c după cum urmează : că rţi şi tra ta te publica te la edi turi recunoscute în ţa ra ca
autor uni c – 4; capi tole în că rţi publi ca te la edi turi în s trăină ta te (coautor) – 5; capi tole în că rţi
publica te la edi turi în ţa ră (coautor) – 2; curs uri uni versi ta re - 4.
Detalierea a ces tora este realiza tă mai jos :
5.1 Prof. univ. dr. Pârvu Radu
Cărţi, capitole din cărţi publicate la e dituri din în ţara
-Lumea ca vointa si reprezentare, Arthur Schopenhauer, traducere, doua volume, aproxima tiv 1400 de pagini, Editura
Humanitas, noiem brie 2012
- Fr. Nietzsche, Dincolo de bine şi rău, traduce re, Editura Humanitas - autor
- Teme filozofice - coautor
5.2 Asist. univ. dr. Bursugiu M ihaela
Cărţi, capitole din cărţi publicate la e dituri din în ţara
- Practical English for Communication, Independenţa Economică, ISBN 978-606-502-094-8 5 capitole, coautor, 2011
- English for Business Studies, Independenţa economică, ISBN 978-606-502-101-3, 12 capitole, coautor, nov. 2012
5.3 Lect. univ. dr. Chiţu Ramona
Cărţi, capitole din cărţi publicate la e dituri din în ţara
- English for Specific Purposes, Editura Inde pendenţa Economică, Piteşti, coa utor, ISBN 978-606-502-100-6, 10
capitole, de c. 2012
5.4 Lect. univ. dr. Mîndreci Georgiana
Cărţi, capitole din cărţi publicate la e dituri din în ţara
- Practical English for Communication, coautor, Editura Indepe ndenţa Econom ică, Piteşti, ISBN 978-606-502-094-8, 5
capitole, 2011
- English for Specific Purposes: Public Administration, Law, International Relations and European Studies, Public
Relations, Journalism, Editura Independe nţa Economică, Piteşti, coordonator, co-autor, ISBN 978-606-502-100-6, 13
capitole, de c. 2012
5.5 Conf. univ. dr. Morozan Gig i-Cristian
Cărţi publicate în s trăinătate
- Jurnalismul politic între corectitudine şi partizanat, coautor, Ed. CEP, USM, ISBN 978-9975-71-088-6, 1 capitol, 2011
5.6 Asist. univ. drd. Suzana Purice
Cărţi publicate în străinătate
- Jurnalismul politic între corectitudine şi partizanat, Coordonator Andrei Dumbrăveanu, Centrul Editorial Polig rafic
Chişinău, ISBN 978-9975-71-088-6, 1 capitol, 2011
- Creş terea impactului ce rcetării ş i dezvoltării capacităţii de inovare, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul
Editorial Poligrafic Chişinău, ISBN 978-9975-71-136-4, 1 capitol, 2011
5.7 Asist. univ. dr. Chifane Cristina
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Cărţi publicate în ţară
- English for Specific Purposes; Georgiana Mîndreci, Cristina Chifane, Ramona Chiţu, Monica Şerban, Adela
Dumitrescu, Raluca Prundeanu; E d. Independenţa Economică, ISBN 978-606-502-100-6, nr. capitole – 10, coautor, dec.
2012
5.8 Asist. univ. drd. Prundeanu Raluca Elena
Cărţi publicate în ţară
- English for Specific Purposes; Georgiana M indreci, Monica Stefan, A. Dumitrescu, C. Chifane, R. Chitu, R. Prundeanu;
Ed. Independenta Economica; ISBN 978-606-502-100-6; nr. capitole – 10; coautor, dec. 2012
5.9 Asist. univ. dr. Chirila Camelia
Cărţi publicate în ţară
- Practical English for Communication; Chirilă Camelia,Mindreci G., Dumitrescu Ade la; Ed. Independenţa Economică;
ISBN 978-606-502-094-8; coordona tor; coautor; 5 capitole; oct. 2011
- English for Business Studies; Chirilă Camelia,Bursugiu Mihaela; Ed. Independenţa Econom ică; ISBN
978-606-502-101-3; nr. capitole – 12, coautor, noiembrie 2012
5.10 Asist. univ. dr. Dumitrescu Adela
Cărţi publicate în ţară
- Practical English for Communication; Camelia Chirilă, Georgiana Mîndreci, Adela Dum itrescu, Mihaela Bursugiu;
Editura Independe nţa Economică; ISBN ISBN: 978-606-502-094-8; nr. capitole – 5, coautor, 2011
- English for Specific Purposes; Georgiana Mîndreci, Monica Serban, Adela Dumitrescu, Cristina Chifane, Raluca
Prundeanu, Ramona Chiţu,; Ed. Independenţa E conom ică; ISBN978-606-502-100-6; nr. capitole – 10, coautor, 2012
5.11 Asist. univ. dr. Şerban Monica Marcela
Cărţi publicate în ţară
- English for Specific Purposes; Georgiana M indreci, Monica Stefan, A. Dumitrescu, C. Chifane, R. Chitu, R. Prundeanu;
Ed. Independenta Economica; ISBN 978-606-502-100-6; nr. capitole – 10 (si 4 a nexe); coautor, de c. 2012
5.12 Lect. univ. dr. MUNTEANU Cristinel
Cărţi publicate în ţară
- Lingvistica integrală coşeriană. Teorie, aplicaţii şi interviuri; Autor unic: Cristinel Munteanu; Editura Universităţii
“Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; ISBN 978-973-703-802-9; 398 p., Format 17x24 cm, 2012
5.13 Asist. univ. drd. Nicoleta Ciacu
Cărţi publicate în s trăinătate
- Jurnalismul politic între corectitudine şi partizanat; Coordonator Andrei Dumbrăveanu; Ed. Centrul Editorial Polig rafic
Chişinău; ISBN 978-9975-71-088-6; 1 capitol, 2011
- Creşterea impactului cerce tării şi dezvoltării capacităţii de inovare; Universita tea de Stat din Moldova; Ed. Centrul
Editorial Poligrafic Chişinău; ISBN 978-9975-71-136-4; 1 capitol, 2011
- Conve rgence: media in future; Andrzej Baczynski, Mihcael Drozdz, Nicoleta Ciacu; Ed. Institute of Journalism and
Social Communication, Krakow, Polonia; ISBN 978 83 62275 50 2; nr. capitole - 1 (The impact of social media on
Romanian Inte rnet users, pag. 197-211); 2012
Cărţi publicate în ţară
- Responsabilitatea socială corporativă; Dumitru Borţun, Nicole ta Ciacu; Ed. Tritonic; ISBN 978-606-8320-31-1; nr.
capitole - 1 (Responsabilitatea socială corporativă la STX Europe - Şantierul naval Brăila, pag. 412-423); 2012
5.14 Lect. univ. dr. Constantin Mihai
Cărţi publicate în ţară
- Cons tantin Mihai, Communication et communion. La philosophie de Nae Ionescu, Cluj-Napoca, Napoca Star, 2012,
152p., ISBN 978-973-647-903-8.
- Parler en français, Augustina-Sanda Constantinescu, Consta ntin Miha i (coord), Editura Independenţa Economică,
Piteşti, ISBN 978-606-502-096-2, 2012

VI. Cercetarea pentru doctorat şi cercetarea postdoctorală
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În cadrul Departamentului de limba română, limbi s trăine şi comunicare sunt un număr de patru doctoranz i
şi doi postdoctoranzi.
Situaţia doctoranzilor şi a pos tdoctoranzilor este după cum urmează:

Doctoranz i în anul - III de doctorat – 4 doctoranzi. De talierea situaţie i aces tora este realizată mai jos:
1. Asist. univ. drd. Ciacu Nicole ta – „Fenome nul s pectacularizării informaţiei politice în presa contem porană”,
Coordonator, conf. univ. hab. Mihail Les cu, Universitatea de Stat din Moldova Chişinău, Anul III;
2. Asist. univ. drd. Purice Suzana – „Rolul dimensiunii axiologice a mass-media în formarea culturii politice”,
Coordonator, conf. univ. hab. Mihail Guzun, Universitatea de Stat din Moldova Chişinău, Anul III.
3. Asist.univ.drd. Barascu Nicoleta, doctorand anul III - Universitatea din Bucuresti, Facultatea de si Stiinte ale
Comunicarii
4. Asist.univ.drd. Prundeanu Raluca, doctorand anul III (etapa finala)
Titlul tezei: El aprendizaje de las locuciones verba les por los alumnos ruma nos
Coordonator: Ce cilia A inciburu
Universidad Antonio de Ne brija, Madrid, Spania.
Etapa finala (corectare)
Studii pos tdoctorale
În universitatea noastră îşi desfăşoa ră activitatea 5 cadre didactice tinere care au reuşit să câştige burse
postdoctorale la universităţi sau instituţii prestigioase de cerce tare:
1. Lect. univ. dr. Mihai Cons tantin
 Stagiul de ce rcetare postdoctorală la Universitatea Sorbona Paris Descartes, la ce ntrul CEAQ (Centre
d’Études sur l’Actuel et le Quotidie n), coordonat de prof. Miche l Maffesoli (sept.2011; martie 2012;
septembrie 2012).
 Tema: Europenism ş i dileme ide ntitare în Romania interbelică: cazul grupării Crite rion
Instituţia şi îndrumătorul: Academia Română, Prof. univ. dr. Nicolae Mecu
Stadiul pregătirii: anul II
2. Lector univ. dr. Serbanica Cris tina, Academia de Studii Economice din Bucuresti, anul II
Susţinere – martie 2013

8. SITUAŢIA PROGRAMELOR DE STUDII
În prezent în uni versita te funcţionează , cu sta tut de a credi ta re sau autoriza re:
 21 progra me de studii uni versita re de li cenţă , la forma cu învă ţă mânt cu frecvenţă ;
 6 progra me de s tudii uni versita re de li cenţă , la forma cu învă ţământ frecvenţă redusă ;
 14 progra me de studii uni versita re de master, la forma cu învă ţământ cu frecvenţă.
Si tuaţia fiecă rui program de s tudii ca re funcţionează în uni versita te es te prezenta tă în
pa ginile urmă toa re.
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Tabelul nr. 17. Situaţia programelor de studii

management

management

acreditat IF

Licenţiat în ştiinţe economice

6 180 150 150 1992

Ştiinţe economice

management

management

acreditat IFR

Licenţiat în ştiinţe economice

6 180 100 186 1992

Ştiinţe economice

marketing

marketing

acreditat IF

Licenţiat în ştiinţe economice

6 180 100 128 1992

Ştiinţe economice

administrarea afacerilor

administrarea afac erilor

autorizat IF

Licenţiat în ştiinţe economice

6 180 150

Ştiinţe economice

contabilitate

Licenţiat în ştiinţe economice

6 180 150 100 1999

Ştiinţe economice

contabilitate

Licenţiat în ştiinţe economice

6 180 100 82 2004

Ştiinţe economice

finanţe

finanţe şi bănci

acreditat IF

Licenţiat în ştiinţe economice

6 180 150 72 2003

ştiinţe ale comunicării

jurnalism

acreditat IF

ştiinţe ale comunicării

comunicare şi relaţii publice acreditat IF

ştiinţe administrative

administraţie publică

Facultatea de Ştiinţe Juridice,
Administrative şi ale
Comunicării
din Piteşti

Ştiinţe economice

Ştiinţe sociale şi
politice
Ştiinţe sociale şi
politice
Ştiinţe sociale şi
politice

contabilitate şi informatică
acreditat IF
de gestiune
contabilitate şi informatică
acreditat IFR
de gestiune

acreditat IF

Ştiinţe sociale şi
politice

relaţii internaţion ale şi studii relaţii internaţionale şi
europene
studii europene

autorizat IF

Ştiinţe juridice

drept

acreditat IF

drept

Licenţiat în ştiinţe ale
comunicarii
Licenţiat în ştiinţe ale
comunicarii
Licenţiat în ştiinţe
administrative
Licenţiat în relaţii
internaţionale şi studii
europene
Licenţiat în drept

0 2005

6 180 60 19 2000
6 180 75 139 2002
6 180 100 38 2003

Baza legala

Anul înfiinţării

Nr. locuri
Efectiv la
31.XII.2011

Nr. puncte credit

Durata

Titlul acordat /
denumirea
calificării

Forma
de învăţământ

Statut

Domeniul
fundamental de
ştiintă, artă,
cultură

Programul
de studii

Facultatea de
Management,
Marketing în Af aceri
Economice Piteşti

Domeniul
de licenţă

Facultatea de
Finanţe-Contabi
litate din
Piteşti

Facultatea

A. Studii universitare de licenţă

HG 568/28.07.1995;
HG 707/18.07.2012
HG 1609/23.09.2004;
HG 707/18.07.2012
HG 568/28.07.1995;
HG 707/18.07.2012
CNEAA 1698/15.07.2005;
HG 707/18.07.2012
HG 696/17.08.2000,
HG 707/18.07.2012
HG 1609/23.09.2004;
HG 707/18.07.2012
HG 1082/11.08.2003
HG 707/18.07.2012
HG 410/2002;
HG 707/18.07.2012
HG 410/25.04.2002;
HG 707/18.07.2012
HG 1082/11.08.2003;
HG 707/18.07.2012

6 180 150 40 2005

CNEAA 1698/15.07.2005;
HG 707/18.07.2012

8 240 80 464 2005

CNEAA 1698/15.07.2005;
HG 707/18.07.2012
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Ştiinţe economice

management

management

acreditat IF

Ştiinţe economice

management

management

acreditat IFR

Ştiinţe economice

contabilitate

Ştiinţe economice

contabilitate

Ştiinţe economice

finanţe

finanţe şi bănci

Ştiinţe sociale şi
politice

ştiinţe ale comunicarii

Ştiinţe sociale şi
politice
Ştiinţe sociale şi
politice

contabilitate şi informatică
acreditat IF
de gestiune
contabilitate şi informatică
acreditat IFR
de gestiune

Licenţiat
în ştiinţe economice
Licenţiat
în ştiinţe economice

6 180 100 71 1991
6 180 100 79 1991

Baza legala

Anul înfiinţării

Nr. locuri
Efectiv la
31.XII.2011

Nr. puncte credit

Durata

Titlul acordat /
denumirea
calificării

Forma
de învăţământ

Programul
de studii

Statut

Domeniul
fundamental de
ştiintă, artă,
cultură

Facultatea
Facultatea de
Management, Marketing
în Afaceri Economice din
Brăila
Facultatea de Ştiinţe
Administrative şi ale
Comunicării din Brăila

Domeniul
de licenţă

HG 568/28.07.1995;
HG 707/18.07.2012
HG 1609/23.09.2004;
HG 707/18.07.2012
HG 410/2002;
HG 707/18.07.2012
HG 1609/23.09.2004;
HG 707/18.07.2012
HG 1609/23.09.2004;
HG 707/18.07.2012

Licenţiat în ştiinţe economice

6 180 250 59 2000

Licenţiat în ştiinţe economice

6 180 100 49 2002

acreditat IF

Licenţiat în ştiinţe economice

6 180 75 56 2004

jurnalism

autorizat IF

Licenţiat
în ştiinţe ale comunicarii

6 180 75 11 2000

HG 1082/2003;
HG 707/18.07.2012

ştiinţe administrative

administraţie publică

acreditat IF

Licenţiat
în ştiinţe administrative

6 180 60 63 2003

HG 1082/11.08.2003;
HG 707/18.07.2012

asistenţă socială

asistenţă socială

autorizat IF

Licenţiat în asistenţă
socială

6 180 75 37 2005

CNEAA 1698/15.07.2005;
HG 707/18.07.2012
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Ştiinţe economice

management

management

acreditat IF

Ştiinţe economice

management

management

acreditat IFR

Ştiinţe economice

contabilitate

Ştiinţe economice

contabilitate

Ştiinţe economice

administrarea afacerilor

Ştiinţe economice

finanţe

finanţe şi bănci

acreditat IF

Ştiinţe sociale si
politice

ştiinţe administrative

administraţie publică

autorizat IF

contabilitate şi informatică
acreditat IF
de gestiune
contabilitate şi informatică
acreditat IFR
de gestiune
economia comerţului,
acreditat IF
turismului şi serviciilor

Licenţiat
în ştiinţe economice
Licenţiat
în ştiinţe economice
Licenţiat
în ştiinţe economice
Licenţiat
în ştiinţe economice
Licenţiat
în ştiinţe economice
Licenţiat
în ştiinţe economice
Licenţiat
în ştiinţe administrative

6 180 200 159 1991
6 180 100 114 1991
6 180 100 119 2000
6 180 100 50 2000
6 180 200 201 2002
6 180 100 104 2003
6 180 75 62 2003

Baza legala

Anul înfiinţării

Nr. locuri
Efectiv la
31.XII.2011

Nr. puncte credit

Durata

Titlul acordat /
denumirea
calificării

Forma
de învăţământ

Programul
de studii

Statut

Domeniul
fundamental de
ştiintă, artă,
cultură

Facultatea
Facultatea de Management,
Marketing în Af aceri Economice din
Râmnicu Vâlcea

Domeniul
de licenţă

HG 568/28.07.1995;
HG 707/18.07.2012
HG 1609/23.09.2004;
HG 707/18.07.2012
HG 1215/29.11.2000;
HG 707/18.07.2012
HG 1609/23.09.2004;
HG 707/18.07.2012
HG 944/29.08.2002;
HG 707/18.07.2012
HG 1082/11.08.2003;
HG 707/18.07.2012
HG 1082/11.08.2003;
HG 707/18.07.2012
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Managementul resurselor umane

Ştiinţe e conom ice Management

Management în administraţie şi
servicii publice
Management financiar - banca r
Managementul econom ic al
unităţilor şcolare

Ştiinţe e conom ice Marketing

Marketingul serviciilor

Ştiinţe e conom ice Marketing

Business to business marketing

Ştiinţe e conom ice Contabilita te

Standarde, reglementări ş i politici
contabile

Ştiinţe s ociale ş i
politice

Comunicare manageria lă şi relaţii
publice

Ştiinţe ale
comunicării

Ştiinţe e conom ice Contabilita te

Standarde, reglementări ş i politici
contabile (Braila)

Ştiinţe e conom ice Management

Managementul afacerilor (Braila)

acreditat

IF

acreditat

IF

acreditat

IF

acreditat

IF

acreditat

IF

acreditat

IF

acreditat

IF

acreditat

IF

acreditat

IF

acreditat

IF

Master în
management
Master în
management
Master în
management
Master în
management
Master în
management
Master în
marketing
Master în
marketing
Master în
contabilita te
Master în
Stiinţe ale
comunicării
Master în
contabilita te
Master în
management

4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4

Baza legala

IF

Anul înfiinţării

acreditat

Durata semestre
Nr. puncte credit

Titlul
obţinut la
absolvire

Ştiinţe e conom ice Management

Forma de
invaţământ

Managementul afacerilor

Statut

Ştiinţe e conom ice Management

Facultatea de
Management, Marketing Ştiinţe e conom ice Management
în Afaceri Economice
Ştiinţe e conom ice Management

Facultatea de
Finanţe-Contabilitate
Facultatea de Ş tiinţe
Juridice, Adminis trative ş i
ale Comunicării
Facultatea de
Management, Marketing
în Afaceri Economice din
Brăila

Specializarea
(Programul de
studii)

Domeniul de
licenţă

Domeniul
fundamenta l de
stiinţă, artă,
cultură

Facultatea

B. Studii universitare de Master

120 2008 OMECT 3628/31.03.2008;
OMECTS 4945/31.07.2012
120 2008 OMECT 3628/31.03.2008;
OMECTS 4945/31.07.2012
120 2008 OMECT 3628/31.03.2008;
OMECTS 4945/31.07.2012
120 2008 OMECT 3628/31.03.2008;
OMECTS 4945/31.07.2012
120 2008 OMECT 3628/31.03.2008;
OMECTS 4945/31.07.2012
120 2008 OMECT 3628/31.03.2008;
OMECTS 4945/31.07.2012
120 2008 OMECT 3628/31.03.2008;
OMECTS 4945/31.07.2012
120 2008 OMECT 3628/31.03.2008;
OMECTS 4945/31.07.2012
120 2009 OMCI 4666/03.08.2009;
OMECTS 4945/31.07.2012
120 2011 OMECTS 5483/28.09.2011;
OMECTS 4945/31.07.2012
120 2011 OMECTS 5483/28.09.2011;
OMECTS 4945/31.07.2012
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Standarde, reglementări ş i politici
contabile (Râmnicu Vâlcea)
Managementul afacerilor
(Râmnicu Vâlcea)

acreditat

IF

acreditat

IF

Master in
administrarea
afacerilor
Master în
contabilita te
Master în
management

Baza legala

IF

Anul înfiinţării

acreditat

Durata semestre
Nr. puncte credit

Titlul
obţinut la
absolvire

Facultatea de
Management, Marketing
în Afaceri Economice din Ştiinţe e conom ice Contabilita te
Râmnicu Vâ lcea
Ştiinţe e conom ice Management

Forma de
invaţământ

Administrarea Turism, gestiune hote lieră şi
afacerilor
politici în indus tria ospitalităţii

Statut

Specializarea
(Programul de
studii)

Domeniul de
licenţă

Domeniul
fundamenta l de
stiinţă, artă,
cultură

Facultatea

Ştiinţe e conom ice

4

120 2010 OMECT 4630/11.08.2010;
OMECTS 4945/31.07.2012

4

120 2011 OMECTS 5483/28.09.2011;
OMECTS 4945/31.07.2012
120 2011 OMECTS 5483/28.09.2011;
OMECTS 4945/31.07.2012

4
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9. POLITICA DE RELAŢII INTERNAŢIONALE
Acti vi ta tea de rela ţii interna ţionale a
Uni versi tă ţii „Constantin Brâncoveanu” din
Pi teşti a cunos cut noi di mensiuni în anul 2005,
odată cu depunerea la Comisia Europeană a
pri mei apli ca ţii pentru a credi ta rea în
uni versita te a progra mului de mobilită ţi
europene pentru s tudenţi şi cadre dida cti ce,
ERASMUS. Obţinerea a cestei acredi tă ri, 3 luni
mai tâ rziu, prin a corda rea - Erasmus
Uni versi ty Cha rter STANDARD, a des chis
drumul încheierii de a corduri bila terale cu
ins ti tuţii de învă ţământ superior din spa ţiul
Uniunii Europene pentru s chimbul de bune
pra cti ci , proiecte comune de cerceta re şi
mobili tăţi inter-uni versi ta re.
În anul 2007, prin Depa rtamentul de
Rela ţii
Internaţionale,
Uni versita tea
„Cons tantin Brâncoveanu” a pri mit o nouă
a credi ta re de la Comisia Europeană pentru
a celeaşi
tipuri de a cti vi tăţi . Recent,
uni versită ţii i-a fost a corda tă a credi ta rea
„Erasmus Uni versity Cha rter EXTENDED", ca re
permi te mobilită ţi de s tudenţi pentru s tudii ,
s tagii pra cti ce în compa nii europene,
mobili tăţi de preda re şi de forma re pentru
cadrele dida ctice şi , totoda tă , mobili tăţi de
forma re pentru pers onalul administra ti v.
Princi palele
obiecti ve
ale
Depa rtamentului de Relaţii Interna ţionale
sunt:
 ini ţierea şi elabora rea a cordurilor de
coopera re a cademi că interna ţională ;
 promova rea dimensiunii europene a
învă ţă mântului superior;



realiza rea unor module comune în
colabora re
cu
partenerii
ins ti tuţionali s trăini ;
 coordona rea
mobili tăţilor
s tudenţeşti şi a corda rea de sprijin
s tudenţilor interesaţi de a ces tea ;
 dezvol tarea programului Erasmus
Pla cement / Sta giu Pra cti c, meni t să
formeze studenţii di n punct de
vedere profesional ;
 fa cili ta rea i mplică rii studenţilor şi
cadrelor dida cti ce în procesul de
a ccesare a unei burse Erasmus .
Progra mul de mobilită ţi ERASMUS
prevede realiza rea de că tre s tudenţi a unei
peri oade de s tudi u de la un semestru până la
un an uni versita r complet în i nsti tuţia gazdă şi
a cumula rea a 30 până la 60 de puncte de
credit (ECTS). După sus ţinerea examenelor la
uni versita tea pa rteneră , s tudenţilor li se
eliberează un a tes tat de prezenţă şi o foaie
ma tri colă cu notele şi numă rul de credi te
obţinute.
Uni versi ta tea
„Cons tantin
Brâ ncoveanu" a dezvol ta t o procedură
eficientă de recunoa ştere a cademi că totală şi
de echi vala re a perioadelor de s tudiu
petrecute în s trăină ta te.
Pentru anul uni versita r 2012-2013 exis tă
urmă toa rele oportuni tă ţi de s tudiu şi forma re
în străină ta te:
 burse pentru s tudii ;
 burse pentru s tagii pra ctice;
 s tagii de preda re şi de cerceta re
pentru cadre dida cti ce;
 s tagii pentru forma rea personalului
administra ti v.

100

Tabelul nr. 18. Universităţi partenere
MOBILITĂŢI ERASMUS PENTRU STUDENŢI
Anglia
Leeds Metropoli tan Uni versity www.leedsmet.a c.uk
2 locuri pentru 5 luni fieca re (ni vel ini ţial)
Domeniu: Business s tudies and mana gement
s cience
Belgia
Planti jn Hoges chool Antwerp - www.plantijn.be
2 locuri pentru 5 luni fieca re (ni vel ini ţial)
Domeniu: Business s tudies and mana gement
s cience
Ka tholieke Hogeschool Kempen - www.khk.be
2 locuri pentru 5 luni fieca re (ni vel ini ţial)
Domeniu: Business s tudies and mana gement
s cience
Lessius Uni versi ty College Mechelen www.lessius.eu
2 locuri pentru 5 luni fieca re (ni vel ini ţial)
Domeniu: Business s tudies and mana gement
s cience
Danemarca
Uni versi ty College of Northern Denma rk, Aalborg www.ucnorth.dk
2 locuri pentru 5 luni fieca re (ni vel ini ţial)
Domeniu: Business s tudies and mana gement
s cience (Ma rketing/Financial Mana gement)
Interna tional Business Academy, Kolding www.iba .dk
6 locuri pentru 5 luni fieca re (ni vel ini ţial)
Domeniu: Business s tudies and mana gement
s cience
Lillebaelt Academy of Professional Higher
Educa tion, Odense - www.eal .dk
4 locuri pentru 5 luni fieca re (ni vel ini ţial)
Domenii: (2) Business studies and management
s cience şi (2) Communi ca tion

MOBILITĂŢI ERASMUS PENTRU PROFESORI
Leeds Metropoli tan Uni versity www.leedsmet.a c.uk
1 cadru dida cti c pentru o perioadă de 5 zile
şi 5 ore minim de preda re (ni vel ini ţial)
Domeniu: Business s tudies and mana gement
s cience
Planti jn Hoges chool Antwerp www.planti jn.be
1 cadru dida cti c pentru o perioadă de 5 zile
şi 5 ore minim de preda re (ni vel ini ţial)
Domeniu: Others / Business studies and
ma nagement science

Uni versi ty College of Northern Denma rk,
Aalborg - www.ucnorth.dk
1 cadru dida cti c pentru o perioadă de 5 zile
şi 5 ore minim de preda re (ni vel ini ţial)
Domeniu: Business s tudies and mana gement
s cience
Interna tional Business Academy, Kolding www.iba .dk
1 cadru dida cti c pentru o perioadă de o
săptămână
Domeniu: Business s tudies
Lillebaelt Academy of Professional Higher
Educa tion, Odense - www.eal .dk
1 cadru dida cti c pentru o perioadă de 5 zile
şi 5 ore minim de preda re (ni vel ini ţial)
Domeniu: Business s tudies
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Business Academy Copenhagen North, Copenha ga
- www.cphnorth.dk
4 locuri pentru 5 luni fieca re (ni vel ini ţial)
Domenii: (2) Business studies and management
s cience şi (2) Communi ca tion
Estonia
Es tonian Entrepreneurship Uni versi ty of Applied
Sciences, Tallinn - www.euas.eu
4 locuri pentru 5 luni fieca re (ni vel ini ţial)
Domenii: (2) Business studies and management
s cience şi (2) International Touris m and Hospi tality
Mana gement

Franţa
Uni versi te Pa ris Oues t Nanterre la Defense www.u-pa ris 10.fr
4 locuri pentru câ te 1 an uni versita r fieca re (ni vel
ini ţial)
Domenii: (2) Econimi cs şi (2) Ma nagement
Uni versi te Pa ris Sud 11- www.u-psud.fr
6 locuri pentru 5 luni fieca re (ni vel ini ţial)
Domenii: (3) Interna tional La w şi (3) Enterprise
Mana gement

MOBILITĂŢI ERASMUS PENTRU PROFESORI

Es tonian Entrepreneurship Uni versi ty of
Applied Sciences, Tallinn - www.euas.eu
3 cadre dida cti ce pentru o perioadă de 5 zile
şi 5 ore minim de preda re fieca re (ni vel
ini ţial)
Domenii: (1) Business studies and
ma nagement science şi (2) Others /
Communica tion Studies (Intercul tural
Communica tion)
Uni versi te de Pi ca rdie Jules Verne, Amiens www.u-pi ca rdie.fr
2 cadre dida cti ce pentru o perioadă de o
săptămână fieca re şi 1 cadru dida cti c pe o
peri oadă de 2 săptămâni şi 5 ore mini m de
preda re
Domenii: (1) Ştiinţe sociale, (1) Comuni ca re,
(1) Gestiunea întreprinderilor

Ins ti tute de Mana gement Europeean des
Affai res , Besancon - www.imea .info
Uni versi te de Pi ca rdie Jules Verne, Amiens 2 cadre dida cti ce pentru o perioadă de o
www.u-pi ca rdie.fr
săptămână şi 5 ore mini m de preda re
7 locuri pentru 5 luni fieca re (4 ni vel ini ţial şi 3 ni vel Domeniu: Business s tudies and mana gement
mas ter)
s cience
Domenii: (1) Law, (1) Communi cation, (1)
Enterprise Mana gement, (1) Economi cs
Ecole de Commerce Europeenne, Lyon Mas ter - (1) Communica tion, (1) Economi cs şi (1)
www.ece.inseec.com
Educa tional s ciences
1 cadru dida cti c pentru o perioadă de o
săptămână şi 8 ore de predare
Ins ti tut Uni versi taire de Technologie d'Amiens Domeniu: Business s tudies
http://www.iut-amiens .fr
4 locuri pentru 5 luni fieca re (ni vel ini ţial)
Domenii: (2) Tehnici de comercializa re, (2)
Mana gementul întreprinderii
Ins ti tute de Mana gement Europeean des Affaires ,
Besancon - www.imea .info
2 locuri pentru 5 luni fieca re (ni vel ini ţial)
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Domeniu: Business s tudies and mana gement
s cience
Ecole Superieure de Commerce, Amiens www.supco-amiens.fr
8 locuri pentru 5 luni fieca re (4 ni vel ini ţial şi 4 ni vel
mas ter)
Domeniu: Business s tudies and mana gement
s cience
Ecole de Commerce Europeenne, Lyon www.ece.inseec.com
2 locuri pentru 5 luni fieca re (ni vel ini ţial)
Domeniu: Business s tudies and mana gement
s cience
Germania
Germania
Ba den-Wuerttemberg Coopera ti ve Sta te Uni versi ty
- www.dhbw-mannheim.de
5 locuri pentru 5 luni fieca re (ni vel ini ţial)
Domeniu: Business s tudies and mana gement
s cience
Irlanda
Letterkenny Insti tute of Technology - www.l yi t.ie
2 locuri pentru 5 luni fieca re (ni vel ini ţial)
Domeniu: Business s tudies and mana gement
s cience

Lituania
Interna tional School of Law and Business, Vilnius www.islb.eu
6 locuri pentru 5 luni fieca re (ni vel ini ţial)
Domenii: (2) Business studies and management
s cience, (2) Tourism and Hotel Adminis tra tion şi (2)
Law
Vilnius College of Higher Educa tion - www.vi ko.l t
6 locuri pentru 5 luni fieca re (ni vel ini ţial)
Domenii: (4) Business studies and management
s cience şi (2) Economi cs
Mykolas Romeris Uni versi ty, Vilnius www.mruni .eu
2 locuri pentru 5 luni fieca re (ni vel ini ţial), 5 locuri

Ba den-Wuerttemberg Coopera ti ve Sta te
Uni versi ty - www.dhbw-mannheim.de
2 cadre dida cti ce pentru o perioadă de o
săptămână şi 5 ore mini m de preda re
Domeniu: Business s tudies

Letterkenny Insti tute of Technology www.l yi t.ie
1 cadru dida cti c pentru o perioadă de 5 zile
şi 5 ore minim de preda re (ni vel ini ţial)
Domeniu: Others / Communi ca tion Studies
(Intercultural Communica tion)
Interna tional School of Law and Business,
Vilnius - www.islb.eu
2 cadre dida cti ce pentru o perioadă de 5 zile
şi 5 ore minim de preda re fieca re (ni vel
ini ţial)
Domenii: (1) Business studies and
ma nagement science, (1) Others /
Communica tion Studies (Intercul tural
Communica tion)

Vilnius College of Higher Educa tion www.viko.l t
3 cadre dida cti ce pentru o perioadă de o
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s cience

MOBILITĂŢI ERASMUS PENTRU PROFESORI
săptămână şi 5 ore mini m de preda re
Domenii: (1) Business studies and
ma nagement science, (1) Cul ture
Mana gement, (1) Economi cs
Mykolas Romeris Uni versi ty, Vilnius www.mruni .eu
1 cadru dida cti c pentru o perioadă de o
săptămână şi 5 ore mini m de preda re
Domeniu: Business s tudies and mana gement
s cience

Italia
Uni versi ta degli Studi di Palermo - www.unipa .i t
4 locuri pentru 5 luni fieca re (ni vel ini ţial)
Domeniu: Business s tudies and mana gement
s cience
Polonia
The Angelus Silesius Sta te School of Hi gher
Voca tional Educa tion, Walbrzych www.pwsz.com.pl
3 locuri pentru 5 luni fieca re (ni vel ini ţial)
Domeniu: Business s tudies and mana gement
s cience
SWSPiZ Academy of Ma nagement, Lodz www.spoleczna .pl
2 locuri pentru 5 luni fieca re (ni vel ini ţial), 5 locuri
pentru 5 luni fieca re (ni vel master)
Domeniu: Business s tudies and mana gement
s cience
Portugalia
Ins ti tuto Politecnico do Porto:
ISCAP - Insti tuto Superi or de Contabilidade e
Administra cao do Porto - www.is cap.ipp.pt
ESEIG - Es cola Superior de Es tudos Indus triais e de
Gestao - www.eseig.ipp.pt
20 locuri pentru 5luni fieca re (ni vel ini ţial)
Domenii: (5) Business studies and management
s cience, (5) Accountancy and Financial
Mana gement, (5) Tourism, Ca tering a nd Hotel
Mana gement şi (5) Ma rketing and Sales
Mana gement

The Angelus Silesius Sta te School of Hi gher
Voca tional Educa tion, Walbrzych www.pwsz.com.pl
1 cadru dida cti c pentru o perioadă de o
săptămână şi 5 ore mini m de preda re
Domeniu: Business s tudies and mana gement
s cience
SWSPiZ Academy of Ma nagement, Lodz www.spoleczna .pl
1 cadru dida cti c pentru o perioadă de o
săptămână şi 5 ore mini m de preda re
Domeniu: Business s tudies and mana gement
s cience
Ins ti tuto Politecnico do Porto:
4 cadre dida cti ce pentru o perioadă de 5 zile
fieca re şi 5 ore minim de preda re (ni vel
ini ţial)
Domenii: (2) Business studies and
ma nagement science, (1) Turis m, ca tering şi
ma nagement hotelier, (1) Communi ca tion
and Informa tion Studies
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Uni versidade Fernando Pessoa , Porto - www.ufp.pt
4 locuri pentru 5 luni fieca re (2 ni vel ini ţial şi 2 ni vel
mas ter)
Domenii: (2) Communica tion and Informa tion
Science
Mas ter: (1) Internati onal Relations şi (1) Public
Rela tions

Ins ti tute for Management Sciences and
Touris m, Porto - www.is cet.pt
2 cadre dida cti ce pentru o perioadă de o
săptămână fieca re şi 5 ore mini m de preda re
Domeniu: Business s tudies and mana gement
s cience

Ins ti tute for Management Sciences and Tourism,
Porto - www.iscet.pt
4 locuri pentru 5luni fieca re (2 ni vel ini ţial)
Domeniu: Business s tudies and mana gement
s cience
Slovenia
Uni versi ty of Primorska - www.fm-kp.si
2 locuri pentru 5luni fieca re (2 ni vel ini ţial)
Domeniu: Business s tudies and mana gement
s cience
Spania
Uni versidad CEU Ca rdenal Herrera , Valencia www.uchceu.es
2 locuri pentru 10 luni fieca re (2 ni vel ini ţial)
Domeniu: Business Ma nagement

Uni versidad de Na va rra , Pa mplona - www.una v.es
2 locuri pentru 5 luni fieca re (2 ni vel ini ţial)
Domeniu: Business s tudies and mana gement
s cience

Uni versi ty of Primorska - www.fm-kp.si
1 cadru dida cti c pentru o perioadă de o
săptămână şi 5 ore mini m de preda re
Domeniu: Business s tudies and mana gement
s cience
Uni versidad CEU Ca rdenal Herrera , Valencia
- www.uchceu.es
1 cadru dida cti c pentru o perioadă de o
săptămână şi 5 ore mini m de preda re
Domeniu: Business Ma nagement
Uni versidad de Na va rra , Pa mplona www.una v.es
1 cadru dida cti c pentru o perioadă de o
săptămână şi 5 ore mini m de preda re
Domeniu: Business s tudies and mana gement
s cience

SITUAŢIE MOBILITĂŢI ERASMUS
Anul academic 2011 - 2012
OUTGOING Mobilities
SMS – Mobilităţi Studenţi – Studii
În anul a cademi c 2011-2012, pri n
Depa rtamentul de Relaţii Internaţionale şi
Rela ţii Publi ce, 19 s tudenţi ai Uni versi tăţii
„Cons tantin Brâ ncovea nu” din Pi teşti şi Brăila

au s tudiat în s trăină tate prin progra mul
European de mobilită ţi Erasmus din cadrul
Progra mului de Învă ţa re pe tot Pa rcursul Vieţii
(LLP – LifeLong Lea rning Programme) al
Comisiei Europene.
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Semes trul I
Centrul Pi testi
Filiala Brăila
Total

7 s tudenţi
3 s tudenţi
10 studenţi

Centrul Pi teşti
Filiala Brăila
Total

6 s tudenţi
3 s tudenţi
9 studenţi

Semes trul II

SMP – Mobilităţi Studenţi - Plasamente
Pentru aces t an uni versi ta r, un numar
de 30 de s tudenţi au benefi ciat de s tagii de
pra cti că în s trăină ta te prin progra mul
Centrul Pi testi
Filiala Rm. Val cea
Filiala Brăila
Total
STA – Mobilităţi personal didactic
şi/sau personal invitat din întreprinderi –
predare
În anul aca demi c 2011-2012, 2 cadre
dida cti ce din ca drul Uni versi tăţii „Cons tantin
Brâ ncoveanu” din Pi teşti au efectua t
mobili tăţi de preda re în s trăină tate (Insti tuto
Poli tecni co do Porto, Portugalia şi Lillebaelt
Academy of Professional Hi gher Educati on,
Danema rca).
INCOMING Mobilities
SMS – Mobilităţi Studenţi - Studii
În anul a cademi c 2011-2012, a m pri mit
la s tudii, 2 s tudenţi Eras mus din Polonia (The
Angelus Silesius State School of Higher
Voca tional Educati on in Walbrzych), 2
s tudente Erasmus din Bel gia (Plantijn
Hoges chool Antwerp) şi 1 s tudentă Erasmus
din Li tuania (Mykolas Romeris Uni versity,
Vilnius).

European de mobilită ţi Eras mus din ca drul
Progra mului de Învă ţa re pe tot Pa rcursul Vieţii
(LLP – Li feLong Lea rning Programme) al
Comisiei Europene.
20 s tudenţi
3 s tudenţi
7 s tudenţi
30 studenţi
STT – Mobilităţi personal didactic
şi/sau personal nedidactic – formare
Pe parcursul a celuiaşi an uni versita r, 4
mobili tăţi de forma re a personalului
uni versita r s-au concreti za t în două dintre
uni versită ţile pa rtenere UCB (Insti tuto
Poli tecni co do Porto, Portugalia şi Vilniaus
Kolegi ja/Uni versi ty of Applied Sciences ,
Li tuania).

SMP – Mobilităţi Studenţi - Plasamente
Uni versi ta tea „Constantin Brâncoveanu”
din Pi teşti a pri mit 2 s tudenţi Erasmus din
Portugalia (Ins ti tuto Politecni co do Porto) şi 1
s tudent din Franţa (Ineopole Formati on MIDI
Pyrenees) ca re a u efectua t sta gii pra cti ce in
cadrul
Depa rta mentului
de
Relaţii
Interna ţionale şi Rela ţii Publice, respecti v în
Ca mpus Hotel.
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Anul academic 2012 - 2013
1 Octombire 2012 - 1 Februarie 2013
OUTGOING Mobilities
SMS – Mobilităţi Studenţi - Studii
În anul a cademi c 2012-2013 (perioada 1
octombrie 2012 - 1 februa rie 2013), prin
Depa rtamentul de Relaţii Internaţionale şi
Rela ţii Publice, 13 studenţi ai Uni versi tăţii
„Cons tantin Brâncoveanu” din Pi teşti şi Brăila
Centrul Pi teşti
Filiala Brăila
Total
SMP – Mobilităţi Studenţi – Plasamente
Pentru perioada 1 Octombrie 2012 – 1
Februa rie 2013, un singur student benefi ciază
de un s tagiu de pra cti că în s trăină ta te prin
Centrul Pi teşti
Total

au studia t în străină ta te prin progra mul
European de mobilită ţi Eras mus din ca drul
Progra mului de Învă ţa re pe tot Pa rcursul Vieţii
(LLP – Li feLong Lea rning Programme) al
Comisiei Europene.

11 s tudenţi
2 s tudenţi
13 studenţi
progra mul European de mobilită ţi Erasmus
din cadrul Progra mului de Învă ţa re pe tot
Pa rcursul Vieţii (LLP – LifeLong Lea rning
Progra mme) al Comisiei Europene.
1 s tudent
1 student

INCOMING Mobilities
SMS – Mobilităţi Studenţi - Studii
În perioada 1 octombrie 2012 - 1 februa rie 2013, am primi t la s tudii 2 s tudenţi Erasmus din
Pol onia (The Angelus Silesius Sta te School of Higher Voca tional Educa tion in Walbrzych) şi 2
s tudente Erasmus din Li tuania (Vilniaus Kolegi ja/Uni versi ty of Applied Sciences ).
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10. INSERŢIA
PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR
În cadrul Uni versită ţii „Constantin
Brâ ncoveanu” di n Pi teşti exis tă o preocupa re
permanentă pentru s tructura rea progra melor
de studiu, în a cest sens asigurându-se o
pregă ti re câ t mai apropiată de cerinţele
impuse de a ccesul pe piaţa forţei de muncă .
Această preocupa re a fost extinsă până la
ni vel ul a rmoni zării progra melor analiti ce ale
unor dis cipline de master.
Preocupa rea Uni versi tăţii „Constantin
Brâ ncoveanu” din Pi teşti pentru o mai bună
absorbţie profesională a abs ol venţilor pe
pia ţa forţei de muncă , s -a realiza t a tâ t prin
informa ţii lega te nemijloci t de condiţiile
pra xi ologi ce genera te de s tructura profesiilor
obţinute şi a asigură rii condi ţiilor de
efica ci ta te a pra ctică rii a ces tora , oferi te de
ma nagementul
uni versită ţii
şi
corpul
profesoral , câ t şi printr-o intensă acti vi ta te de
consiliere şi informa re în ca rieră oferi tă de
centrul consti tui t în aces t s cop, încă din anul
2002.
În vederea cons ti tui rii unor inferenţe
des cripti ve ca re să permi tă extragerea unor

concluzii generale pri vind inserţia profesională
a absol venţilor, pornind de la datele colecta te,
da r şi a unor i nferenţe cauzale, pentru a se
trece la valorifi ca rea superioa ră a relaţiei cu
pia ţa muncii , Uni versi ta tea „Cons tantin
Brâ ncoveanu” di n Pi teşti a întreprins întâlni ri
peri odi ce
cu
reprezentanţii
mediului
economico – social, a realiza t o cerceta re
expl ora torie pri vi nd integra rea absol venţilor
Uni versi tă ţii „Constantin Brâncoveanu” din
Pi teşti pe piaţa muncii, ca re a vi za t
urmă toa rele aspecte: modul de i dentifi ca re a
locul ui de muncă ; domeniul în ca re a fos t
obţinut pri mul loc de muncă ; domeniul în ca re
lucrea ză în prezent absol ventul ; aprecieri
pri vi nd concorda nţa di ntre cerinţele locului de
muncă ocupa t şi cunoştinţele, competenţele
şi abilită ţile dobândi te prin progra mul
curri cula r din ti mpul fa cul tăţii . Rezulta tele
a ces tor s tudii sunt pri ncipala ba ză de porni re
în a ctualiza rea anuală a planurilor de
învă ţă mânt şi conţinutul dis ciplinelor cuprinse
în planuri .

Valorificarea prin capacitatea de a se
angaja pe piaţa muncii
Demersul întreprins de Uni versi ta tea
„Cons tantin Brâ ncovea nu” din Pi teşti pri vind
valori fi ca rea pri n capa ci ta tea absol venţilor de
a fi mai uşor absorbi ţi de pia ţa forţei de
muncă s -a concretiza t în faptul că cel puţin
50% dintre absol venţi sunt angaja ţi în termen

de doi ani de la da ta absol vi rii la ni velul
califi că rii uni versita re. Aceas tă si tua ţie es te
realiza tă de Centrul pentru Consiliere în
Ca rieră şi compa rti mentul eliberă ri a cte de
s tudii , pe ba za unui chesti ona r pri vind
evalua rea
gradului
de
integra re
a
absol venţilor pe piaţa muncii.

Valorificarea calificării prin continuarea
studiilor universitare
Cel puţin 20% dintre absol venţii
promoţiilor de la programele de s tudii
uni versita re de li cenţă sunt admişi la s tudii

uni versita re de mas ter, indiferent de
domeni u.
În cele ce urmează prezentăm si tua ţia
inserţiei profesionale a absol venţilor, cu
urmă toa rele menţiuni :
109







în condi ţiile a ctuale ale societă ţii
româneşti , în ca re, după termina rea
s tudiilor, uni versită ţile nu au ni ci un
mi jloc de a menţine o legă tură cu
absol venţii es te foa rte greu să existe
o situaţie exa ctă a gradului de
inserţie profesională;
Uni versi ta tea noastră a încerca t să
ini ţieze un as tfel de sistem de a
menţine o anumită legă tura cu
absol venţii pentru a a fla gra dul de
inserţie, pe ba za unui ches tiona r pe
ca re a ceştia îl completea ză la
elibera rea diplomei de licenţă.
Rezultă că , datele din tabelele
urmă toa re se referă la inserţia
profesională a abs ol venţilor la
elibera rea diplomei , ul terior este
posibil ca a ces t ni vel să evolueze în
fa voa rea a ces tora , urma re a găsirii
unor locuri de muncă compatibile cu
califi ca rea obţinută ;
condi ţiile economi ce a ctuale din ţa ra
noastră au determinat un puternic



proces mi gra tor, între judeţe, da r şi
că tre exterior, ca re au ca actori şi o
pa rte dintre absol venţi , urma re a
posibilităţii găsirii unor condi ţii mai
bune de muncă pe alte pieţe. Acest
proces migra tor fa ce i mposibilă
cuprinderea în datele sta tis tice
referi toa re la i nserţia profesională a
absol venţilor pe căi ca re migrea ză
că tre alte regiuni sau al te ţă ri ;
în prezent o bună parte dintre
absol venţi au deja o diplomă
uni versita ră , iar prin obţinerea unei
noi diplome de licenţă nu urmă resc
obţinerea unei califi că ri , ci obţi nerea
unor noi cunoştinţe şi competenţe
ca re să le a mplifi ce expertiza în
domeni ul pri mei diplome de licenţă
în ca re ei deja lucrea ză . Prin urmare,
s tatis ti cile referi toa re la inserţia
profesională a absol venţilor în
domeni ul noilor s tudii de licenţă, pe
a ceştia din urmă îi vor omi te.

Tabelul nr. 19. Inserţia profesională a absolvenţilor
Programul de studii Management

Promoţia

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total

Piteşti
Număr de
Număr de
absolvenţi
absolvenţi
care au
angajaţi
promovat
examenul de
absolut %
finalizare a
studiilor
418
267
64
325
200
62
218
171
78
226
193
85
196
125
64
140
84
60
251
154
61
143
89
62
154
82
53

157
148
2376

92
61
1518

59
41
64

Brăila
Număr de
absolvenţi
care au
promovat
examenul de
finalizare a
studiilor
236
251
243
218
155
99
184
124
114

95
67
1786

Număr de
absolvenţi
angajaţi
absolut

%

200
193
187
181
123
76
147
89
45

85
77
77
83
79
77
80
72
39

65
39

68
58

1345

75

Rm. Vâlcea
Număr de
Număr de
absolvenţi
absolvenţi
care au
angajaţi
promovat
examenul de
absolut %
finalizare a
studiilor
349
98
355
329
97
339
267
99
270
183
97
188
168
94
178
97
89
109
271
84
322
133
82
162
78
55
142

125
88
2278

62
22
1959

50
25
86
110

Programul de studii Marketing
Piteşti
Promoţia
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total

Număr de absolvenţi care au promovat
examenul de finalizare a studiilor
79
63
101
54
64
66
58
485

Număr de absolvenţi
angajaţi
absolut
53
43
40
25
17
32
12
222

%
67
68
40
46
27
49
21
46

Programul de studii Afaceri internaţionale
Piteşti
Promoţia
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total

Număr de absolvenţi care au promovat
examenul de finalizare a studiilor
100
59
63
23
13
15
273

Număr de absolvenţi
angajaţi
absolut
70
31
24
10
4
4
143

%
70
53
38
43
31
27
52

Programul de studii Contabilitate şi informatică de gestiune
Piteşti
Brăila
Rm. Vâlcea
Număr de
Număr de
Număr de
Număr de
Număr de
Număr de
absolvenţi care absolvenţi absolvenţi care absolvenţi absolvenţi care absolvenţi
Promoţia au promovat
angajaţi
au promovat
angajaţi
au promovat
angajaţi
examenul de
examenul de
examenul de
finalizare a absolut % finalizare a
absolut %
finalizare a absolut %
studiilor
studiilor
studiilor
2006
240
183 76
98
81
83
119
119 100
2007
74
49
66
77
54
70
72
72
100
2008
203
121 60
201
154 77
188
161
86
2009
109
59
54
79
55
70
112
101
90
2010
78
38
49
87
39
45
109
83
76
2011
86
58
67
54
34
63
76
38
50
2012
58
20
34
50
34
68
51
10
20
Total
848
528 62
646
451 70
727
584
80
Programul de studii Finanţe şi bănci
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Piteşti
Brăila
Rm. Vâlcea
Număr de
Număr de
Număr de
Număr de
Număr de
Număr de
absolvenţi care absolvenţi absolvenţi care absolvenţi absolvenţi care absolvenţi
Promoţia au promovat
angajaţi
au promovat
angajaţi
au promovat
angajaţi
examenul de
examenul de
examenul de
finalizare a
absolut %
finalizare a
absolut %
finalizare a
absolut %
studiilor
studiilor
studiilor
2007
63
42
67
63
54
86
2008
106
64
60
79
53
67
138
120 87
2009
55
29
53
56
34
61
61
50
82
2010
75
31
39
72
21
29
106
70
66
2011
75
30
40
51
20
39
102
38
37
2012
27
9
33
36
21
58
57
5
9
Total
401
205 51
294
149 51
527
337 64
Programul de studii Jurnalism
Piteşti
Promoţia Număr de absolvenţi care
au promovat examenul de
finalizare a studiilor
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total

27
32
8
3
3
6
79

Brăila
Număr de
Număr de absolvenţi care
absolvenţi
au promovat examenul de
angajaţi
finalizare a studiilor
absolut %
18
67
28
12
38
29
5
63
6
2
67
11
1
33
0
1
17
4
39
49
78

Număr de
absolvenţi
angajaţi
absolut
%
15
54
13
45
2
33
3
27
0
0
2
50
35
45

Programul de studii Comunicare şi relaţii publice
Piteşti
Promoţia

Număr de absolvenţi care au promovat
examenul de finalizare a studiilor

2008
2009
2010
2011
2012
Total

55
46
51
65
51
268

Număr de absolvenţi
angajaţi
absolut
22
23
22
36
11
114

%
40
50
43
55
22
43

Programul de studii Administraţie publică
Promoţia

Piteşti

Brăila

Rm. Vâlcea
112

2008
2009
2010
2011
2012
Total

Număr de
Număr de
Număr de
Număr de
Număr de
Număr de
absolvenţi care absolvenţi absolvenţi care absolvenţi absolvenţi care absolvenţi
au promovat
angajaţi
au promovat
angajaţi
au promovat
angajaţi
examenul de
examenul de
examenul de
finalizare a
absolut %
finalizare a
absolut %
finalizare a
absolut %
studiilor
studiilor
studiilor
56
58
67
36
54
97
104
74
71
21
6
29
29
15
52
52
40
77
23
8
35
24
12
50
53
31
58
27
8
30
19
11
58
47
23
49
30
11
37
24
17
71
64
11
17
168
69
41
193
111 58
320
179 56
Programul de studii Relaţii internaţionale şi studii europene
Piteşti

Promoţia

Număr de absolvenţi care au promovat
examenul de finalizare a studiilor

2008
2009
2010
2011
2012
Total

27
74
48
31
9
189

Număr de absolvenţi
angajaţi
absolut
20
32
15
10
2
79

%
74
43
31
32
22
42

Programul de studii Asistenţă socială
Piteşti
Promoţia
2008
2009
2010
2011
2012
Total

Număr de absolvenţi care au promovat
examenul de finalizare a studiilor
33
92
94
82
78
379

Număr de absolvenţi
angajaţi
absolut
21
57
45
43
31
197

%
64
62
48
52
40
52

Programul de studii Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor
Promoţia

Piteşti
113

Număr de absolvenţi care au promovat
examenul de finalizare a studiilor
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total

55
65
179
85
95
100
112
691

Număr de absolvenţi
angajaţi
absolut
50
60
150
54
45
33
11
403

%
91
92
84
64
47
33
10
58

Număr de absolvenţi
angajaţi
absolut
21
10*)
32
23
86

%
60
14
40
32
33

Programul de studii Drept
Piteşti
Promoţia
2009
2010
2011
2012
Total

Număr de absolvenţi care au promovat
examenul de finalizare a studiilor
35
71
80
73
259
*) date parţiale
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11. STAREA
FINANCIARĂ A UNIVERSITĂŢII
Uni versi ta tea „Constanti n Brâ ncoveanu”
es te o ins ti tuţie de învă ţă mânt superior cu
misiune de învă ţământ şi cerceta re ştiinţifi că ,
a vând sediul în Muni cipiul Pi teşti , Calea
Bas covului , nr. 2A, judeţul Argeş, cu fa cul tă ţi
în muni cipiile Pi teşti , Brăila şi Râmni cu Vâl cea .
Uni versitatea
funcţionează
în
conformita te cu prevederile Legii 88/1993,
pri vind a credita rea ins ti tuţiilor de învă ţă mânt
superi or şi recunoaşterea diplomelor, cu
modi fică rile ul teri oare publica te în Moni torul
Ofi cial din 29 iulie 1999 şi ale Legii Educa ţiei
na ţionale nr. 1/2011, cu modi fică rile şi
completă rile ul teri oare.
Uni versi ta tea „Constanti n Brâ ncoveanu”
cu fa cul tă ţile de Mana gement Ma rketing în
Afa cerile Economi ce di n Muni cipiile Pi teşti ,
Brăila şi Râmni cu Vâlcea a fos t a credita tă
ins ti tuţional prin HG 410/2002 pri vi nd
s tructurile şi specializă rile uni versi ta re
a credi ta te sau autori za te să funcţioneze
provi zoriu din ins ti tuţiile de învă ţă mânt
superi or publica tă în Moni toul Oficial numă rul
313 din 13 mai 2002.
Prin Legea nr. 242 din 23 aprilie 2002
pri vi nd înfiinţa rea Uni versită ţii "Cons tantin
Brâ ncoveanu" din Pi teşti , Pa rlamentul

României a hotă râ t că se înfiinţează
Uni versi ta tea "Constanti n Brâncoveanu" din
Pi teşti, ca ins ti tuţie de învă ţă mânt superi or,
persoa nă juri dică de drept pri va t şi de utilita te
publică , pa rte a sistemului na ţional de
învă ţă mânt (Moni torul Oficial nr. 291/30
aprilie 2002).
Prin Sentinţa Tribunalului Argeş nr.
15/PJ din 7 aprilie 2000 s -a a corda t
personalita te juridi că a ces tei Uni versi tă ţi .
Uni versi ta tea „Cons tantin Brâncoveanu”
funcţionează ca ins ti tuţie de interes şi utilita te
publică crea tă din i niţia ti vă pa rti cula ră,
organi zată pe princi pii non-profi t. Ea îşi
des făşoa ră a cti vi tatea în spaţiu uni versita r
propriu, cu un buget forma t din contri buţiile
s tudenţilor, din sponsori ză ri şi din a cti vi tă ţi de
cerceta re ştiinţi fi că.
Uni versi ta tea „Constanti n Brâ ncoveanu”
din Pi teşti a re autonomie managerială şi
fi nancia ră, pa tri moniu propriu, dispune de
conturi proprii la bănci şi cod fis cal, încheie
bilanţ şi balanţe de verifi ca re luna re,
gestionează fondurile conform Hotă râ rilor
Consiliului de Administra ţie şi Sena tului
Uni versi tă ţii, ca re sunt organele de conducere
ale a ces teia.

Facultăţile din Brăila şi Râmnicu Vâlcea au autonomie managerială
şi financiară limitată, dispun de conturi proprii la bănci şi coduri fiscale,
încheie balanţe de verificare lunare, gestionează fondurile conform
Hotărârilor Consiliului de Administraţie şi Senatului Universităţii.
Balanţele de veri fi ca re ale fa cul tăţilor din muni cipiile Brăila şi Râmni cu Vâl cea se
centrali zează la Pi teşti , unde se întocmes c si tua ţii financia re anuale centraliza te.
Bilanţul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor de întocmire
a bilanţului contabil, posturile din bilanţ corespund cu datele înregistrate în
contabilitate, respectiv cu soldurile balanţei de verificare întocmite la 31
decembrie 2012.
Da tele din contabili tate au fos t puse de a cord cu situaţia reală a elementelor pa trimoniale, astfel :
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1) activele imobilizate în valori brute însumează 23.905.778 lei (amorti za te in valoa re de
7.272.263 lei), s tructura te as tfel :
a) imobilizări necorporale (progra me informa ti ce) – 368.403 lei (amorti za te în valoa re
de 282.801 lei);
b) imobilizări corporale (va lori brute) – 23.537.375 lei (amortiza te in valoa re de
6.989.462 lei) forma te la rândul lor din:
- terenuri - 2.706.713;
- construcţii – 16.538.121 lei ;
- echipa mente tehnologi ce – 363.255 lei ;
- apa ra te, ins talaţii , tehni că de calcul – 1.204.661 lei ;
- mijloace de transport – 1.187.966 lei;
- mobilier, apa ra tură bi rotică şi al tele – 1.536.659 lei .
2) active circulante – 7.300.068 lei , structura te astfel :
- stocuri (ob. de inventa r, materiale consumabile) – 2.173.524 lei;
- creanţe – 80.677 lei ;
- disponibilită ţi băneşti şi alte valori de trezorerie – 5.045.867 lei .
3) cheltuieli în avans – 11.131 lei .
4) capitalurile proprii a le Uni versită ţii „Consta ntin Brâncoveanu” însumea ză 22.639.800 lei ,
forma te din:
- excedentul anilor precedenţi – 19.611.332 lei ;
- rezerve di n reevalua re – 4.018.445 lei ;
- defi ci tul anului curent – 989.978 lei .
5) datoriile instituţiei în sumă de 1.309.914 lei (cu termen de exi gibilita te sub 1 an),
forma te din:
- furni zori 846.036 lei ;
- salarii , datorii sociale si fis cale 374.638 lei ;
- al te datorii 89.240 lei .
În anul financiar 2012 veniturile înregistrate au fost în sumă de 11.706.534 lei, iar
cheltuielile au însumat 12.696.512 lei.
Veniturile sunt formate din:
- venituri din taxe de s tudii – 10.209.839 lei;
- venituri din sponsori ză ri – 17.150 lei ;
- venituri din plasarea disponibilită ţilor în depozi te banca re – 216.427 lei;
- venituri din ceda rea a cti velor – 88.061 lei ;
- venituri din diferenţe de curs val utar – 44.883 lei ;
- al te veni turi – 1.130.174 lei (din ca re 744.919 lei din finanţă ri ERASMUS şi s tudii şi
cercetă ri ).
Cheltuielile instituţiei sunt formate din:
- chel tuieli pri vind s tocurile – 825.580 lei ;
- chel tuieli cu lucră ri şi servi cii executa te de terţi (chel tuieli cu întreţinere şi repa ra ţii ,
chel tuieli cu chi rii , chel tuieli cu primele de asigura re, cheltuieli cu s tudii şi cercetă ri ) –
1.849.105 lei ;
- chel tuieli cu al te servi cii executa te de terţi (chel tuieli cu comisioanele şi onora riile,
chel tuieli de protocol , chel tuieli cu transportul de bunuri şi personal, chel tuieli cu
deplasările, chel tuieli poştale, chel tuieli cu servi ciile banca re) – 2.104.003 lei ;
- chel tuieli cu i mpozi te, ta xe şi vă rsăminte asimilate – 114.130 lei ;
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- chel tuieli cu personalul – 7.071.253 lei
- al te cheltuieli de exploa ta re – 179.310 lei ;
- chel tuieli financia re – 43.958 lei ;
- chel tuieli cu a morti ză rile şi provi zioanele – 742.064 lei .
Astfel, deficitul anului financiar 2012 este de 989.978 lei.
Veniturile instituţiei au fost utilizate în conformitate cu Hotărârile Consiliului de
Administraţie şi Senatului Universităţii.
Acti vi ta tea financia r – contabilă a Uni versită ţii „Constantin Brâncoveanu” din Pi teşti se
des făşoa ră în cadrul Di recţiei Economi ce.
Conducerea Di recţiei Economi ce a Uni versită ţii „Cons tantin Brâncoveanu” din Pi teşti es te
asigura tă de Directorul economic, care are studii superioare de specialitate şi este subordonat
nemijlocit Rectorului. Ordona tor de credi te es te rectorul Uni versi tăţii , prof. uni v. dr. Ovidiu Puiu.
Trebuie menţionat că întreg personalul Direcţiei Economice are studii superioare de specialitate.
Ta xele şcola re sunt calculate la ni velul Uni versi tă ţii „Cons tantin Brâncoveanu” din Pi teşti în
concordanţă cu cos turile medii de şcola ri za re pe anul uni versita r, sunt aproba te de Sena tul
Uni versi tă ţii „Constantin Brâ ncoveanu” din Pi teşti şi sunt aduse la cunoştinţă s tudenţilor prin
di feri te mi jloa ce de comuni ca re: a fişa re la secreta ria te, casierii şi pe site-ul Uni versi tăţii
„Cons tantin Brâncoveanu” din Pi teşti , putând fi a chi ta te la casieriile din Uni versi ta te sau cu ordin
de plată în contul ba nca r al Uni versi tă ţii. Evoluţia ta xei de şcola riza re – a tâ t în preţuri curente, câ t
şi în preţuri reale - es te prezenta tă în tabelul nr. 20.

Tabelul nr. 20. Dinamica taxei de şcolarizare practicată
de Universitatea „Constantin Brâncoveanu”
20052006
Taxa de şcolarizare (lei)
1,500
Indicele preţurilor-serviciilor (%)
Taxa de şcolarizare
1,500
(lei-preţuri 2005)
Indicator

20062007
1,500
108%
1,389

20072008
1,600
106%
1,398

20082009
1,600
108%
1,294

20092010
1,800
109%
1,336

20102011
2,000
105%
1,413

20112012
2,000
104%
1,359

20122013
2,400
105%
1,553

Graficul nr. 1. Dinamica taxei de şcolarizare a Universităţii în perioada 2005 - 2012
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Posibili tăţile de asistenţă financia ră a
s tudenţilor din pa rtea U.C.B. sunt prevă zute în
Regulamentul pentru acordarea burselor, ia r
modul de utiliza re a ta xelor este fă cut publi c

în şedinţele Consiliilor de fa culta te şi ale
Sena tului , foruri la ca re pa rticipă şi
reprezentanţii s tudenţilor.

Tabelul nr. 21. Sprijinul financiar acordat studenţilor
(burse de merit, sociale, locuri fără taxe, reduceri şi gratuităţi)
nr. studenţi
Centrul universitar 2005 2006
Pi teşti
534
Rm. Vîl cea
297
Brăila
123
Total an uni versi ta r 954

2006 2007
466
321
116
903

Anii universitari
2008 - 2009 2009
2010
511
117
237
282
31
11
779
410

2007
-2008
513
469
88
1070

20102011
158
216
150
524

20112012
309
261
153
723

Total
centru
2,608
2,083
672
5,363

Analiza în dinami că a veniturilor Uni versită ţii “Cons tantin Brâncoveanu” din Pi teşti , în
valoa re nominală :

Tabel nr. 22. Dinamica veniturilor
Universităţii „Constantin Brâncoveanu” în perioada 2006 – 2012
Indicator/an
Total venituri (lei)
Venituri din taxe
studii (lei)
Ponderea venituri
din taxe studii în
total venituri (%)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

15.512.368 15.036.296 19.016.986 16.926.775 15.593.839 14.053.671 11.706.534
13.767.140 12.221.645 15.234.985 14.865.267 13.615.294 12.508.003 10.209.839
88,75

81,28

80,12

87,83

87,32

89,00

87,21

Graficul nr. 2. Dinamica veniturilor
Universităţii „Constantin Brâncoveanu” în perioada 2006 – 2012
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Analiza în dina mică a veni turilor şi chel tuielilor Uni versită ţii “Cons tantin Brâncoveanu” din
Pi teşti, în valoa re nominală :

Tabel nr. 23. Evoluţia veniturilor şi cheltuielilor
Universităţii „Constantin Brâncoveanu” în perioada 2006 – 2012
Indicator/an

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total cheltuieli (lei) 15.272.951 14.613.461 17.125.057 15.430.827 15.034.308 14.126.153 12.696.512
Total venituri (lei) 15.512.368 15.036.296 19.016.986 16.926.775 15.593.839 14.053.671 11.706.534
Ponderea
cheltuielilor în total
98,46
97,19
90,06
91,17
96,42
100,51
108,45
venituri (%)

Graficul nr. 3. Evoluţia veniturilor şi cheltuielilor
Universităţii „Constantin Brâncoveanu” în perioada 2006 – 2012
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Analiza în dinami că a echilibrului fi nanciar al Uni versită ţii “Cons tantin Brâncoveanu” din
Pi teşti :
 fondul de rulment brut:

Tabel nr. 24. Fondul
de rulment brut
Indicator
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

- lei
FRb
6.006.285
6.547.971
5.993.000
4.653.510
4.410.708
3.191.104
5.071.814

Graficul nr. 4. Fondul de rulment brut
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Fondul de rul ment brut es te pozi ti v şi
indi că faptul că resursele acoperă val orile de
expl oata re, valorile realizabile pe termen
s curt şi lichidi tăţi . Compa ra ti v cu anul


precedent FRb, în anul 2012, a înregistra t o
s cădere, ca re însă nu es te semnifi ca ti vă . Cu
toa te a cestea , trebuie i dentifi ca te şi urmă ri te
cauzele ca re au dus la a ceastă diminua re.

fondul de rulment net:

Tabel nr. 25. Fondul
de rulment net
Indicator
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

- lei
FRn
5.995.154
6.539.614
5.973.023
4.651.348
4.412.947
3.191.104
5.071.814

Graficul nr. 5. Fondul de rulment net
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Fondul de rulment net este pozi ti v şi
a ra tă fa ptul că a cti vele curente a coperă
da toriile curente în totalita te rezul tând chia r


2011

2010

2009

2008

2007

2006

un plus de valoa re în toa te exerciţiile
analiza te. Şi a cesta es te în scădere fa ţă de
anul precedent.

necesarul de fond de rulment:

Tabel nr. 26. Necesarul
de fond de rulment
Indica tor
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

- lei
NFR
949.287
762.232
558.102
-351.056
1.140.373
-36.519
1.598.592

Graficul nr. 6. Necesarul de fond de rulment
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Din toate exerci ţiile analizate NFR este
mai mi c decâ t FR în ul timele două , ceea ce
a ra tă faptul că ins ti tuţia a re capa cita tea de

2 012

2011

20 10

2009

2008

200 7

2 006

a-şi a coperi din a cti vele ci rculante proprii
da toriile curente ale fiecă rui exerci ţi u analiza t
fă ră a fi nevoită să apeleze la împrumuturi .
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trezoreria netă:

Tabel nr. 27. Trezoreria
netă

Graficul nr. 7. Trezoreria netă

- lei
Indica tor
2012
2011
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2006

TN
3.740.953
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3.948.595
2.640.106
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3.021.356
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Trezoreria netă a re valori pozi ti ve în
toa te exerci ţiile analizate ceea ce indi că faptul
că disponibilită ţile exis tente la sfâ rşi tul
fiecă rui exerci ţiu a coperă da toriile pe ca re le
înregistrează ins ti tuţia la finalul exerci ţiilor


respecti ve. Totuşi, trebuie semnalat faptul că
în anul 2012 aceas ta înregis trează o s cădere
semi fi cati vă compa ra ti v cu ul timele două
exerci ţii analiza te.

coeficientul de îndatorare globală:

Tabel nr. 28.
Coeficientul de
îndatorare globală

Graficul nr. 8. Coeficientul de îndatorare globală

- lei
Indica tor
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

CIG
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În toţi anii analiza ţi coefi cientul de
înda tora re a re valorile corespunză toare unei
situa ţii foa rte bune, indi când un gra d de
înda tora re nesemnifi ca ti v. Al tfel spus ,

2012

2011

2010

2009

2008 2007

2006

ins ti tuţia a coperă din capi talurile proprii
da toriile totale, ca re nu reprezintă decâ t
fra cţiuni sub 12% din sursele proprii de
fi nanţa re ale insituţiei .
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Graficul nr. 9. Evoluţia în dinamică a principalilor indicatori privind echilibrul
financiar al Universităţii “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti
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Analiza în dinami că a rezulta telor financia re ale Uni versi tăţii “Cons tantin Brâncoveanu” din
Pi teşti :

Tabel nr. 29. Rezultatele financiare ale
Universităţii “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti
- lei
Indica tor

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Veni turi din
ta xe de
10.209.839 12.508.003 13.615.294 14.865.267 15.234.985 12.221.645 13.767.140
şcola riza re
Rezulta tul
net al
-989.978
-72.482
559.531 1.495.948 1.891.929 422.835
239.417
exerci ţiului
CAF a re o valoa re negati vă în anul 2012
ceea ce semnifi că faptul că plăţile peioadei nu
au putut fi acoperi te din încasă rile perioadei ,
di ferenţa nega ti vă fiind suporta tă din
a cumulă rile exerci ţiilor precedente. Valoa rea
indi ca torului es te de na tură să tra gă semnalul

de ala rmă da tori tă faptului că înregistrează
valori din ce în ce mai scă zute în ul timii ani, ia r
în 2012 es te chiar nega ti v.
De asemenea , trebuie mentionat faptul
că defi citul anului 2012 este unul semnifi ca ti v,
ca re nu trebuie negli jat.
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Graficul nr. 10. Rezultatele financiare ale
Universităţii “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
-2000000
2012

2011

2010
Vn. taxe sc.

2009

2008

2007

2006

Rez. ex.

Analiza în dinami că a gra dului de ris c financia r al Uni versi tăţii “Cons tantin Brâncoveanu” din
Pi teşti :

Tabel nr. 30. Analiza în dinamică a
gradului de risc financiar al
Universităţii “Constantin Brâncoveanu”
din Piteşti
- lei
GI
0,05
0,05

Indicator
ILc
ILi
2012
5,59
3,86
2011
6,27
4,65
2010
5,08
3,77 0,06
2009
2,97
2,16
0,1
2008
6,67
4,29 0,04
2007
2,72
1,75 0,09
2006
12,23 8,48 0,02
Il c= indi ca torul lichidi tăţii curente;
ILi = indi catorul lichidită ţii i media te;
GI=gradul de îndatora re

Graficul nr. 11. Analiza în dinamică a
gradului de risc financiar al
Universităţii “Constantin Brâncoveanu”
din Piteşti
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Valoa rea
recomanda tă
ca
fiind
a cceptabilă pentru indicatorul lichidităţii
curente es te în jurul lui 2, o valoa re a a ces tui
indi ca tor în jurul lui 2 oferă ga ranţia a coperi rii
da toriilor curente din acti vele curente. Pra cti c
ins ti tuţia îşi a coperă la finele exerci ţiului
fi nancia r 2012 de 5,59 ori valoa rea datoriilor
curente din acti vele curente.

Indicatorul
lichidităţii
imediate
(i ndi ca tor cunoscut şi sub denumi rea de “tes t
a cid”) ne a rată faptul că în toa te exerciţiile
analiza te insti tuţia îşi poa te a coperi da toriile
curente din a cti vele curente mai puţin s tocuri
(a di că din disponibilită ţi şi creanţe).
În ceea ce pri veşte gradul de îndatorare
al ins tituţiei aces ta este pra cti c nul în toa tă
peri oada analiza tă .
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12. EVENIMENTE MARCANTE
LA UNIVERSITATEA
„CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”
Managementul performant, cheia accesului la succes
În perioada 3-4 noiembrie Pri măria
Pi teşti,
Societa tea
Română
pentru
Asigura rea
Calită ţii
şi
Uni versi tatea
„Cons tantin Brâ ncoveanu” au organi zat
conferi nţa
na ţională
Sisteme
de
ma nagement în adminis tra ţia publi că , ediţia
a V-a . Conferinţa fa cilitează s chi mbul de
bune pra cti ci manageriale în domenii
precum
calita tea servi ciilor publice,
ma nagementul de mediu, managementul
rela ţiilor
cu
mass-media,
da r
şi
ma nagementul şi ma rketingul cul tural , cel
social şi cel educa ţional.

Stagii de practică la grupul Dacia – Renault
Ma rţi , 15 noiembrie 2011, Da cia Groupe Renaul t a prezenta t s tudenţilor
Uni versi tă ţii
Constantin
Brâ ncoveanu
progra mul de s tagii de pra cti că pe ca re
compania l-a dema rat pentru prima da tă pe
pa rtea financia ră . Astfel , în Sala Studio A a
Mas ter Center-ului UCB, cei mai buni s tudenţi

ai
specializărilor
de
Finanţe-Bănci ,
Contabilita te şi Informa ti că de Ges tiune au
putut a fla de la reprezentanţii Da cia ca re es te
profilul s tagia rului pe ca re fi rma îl caută , în ce
depa rtament poa te lucra , ca re vor fi vii toa rele
responsabilită ţi şi ce va presupune a ceastă
colabora re.

Filosofia în veşmânt de sărbătoare, la a X-a aniversare
Li ceul Teoreti c Ion Ca nta cuzino, Pi teşti a
UNESCO în a nul 2005 şi sărbă tori tă anul
organi zat sâ mbă tă, 19 noiembrie, în Aula
a ces ta pe 17 noiembrie. Tema generală a
Ma gna , eveni mentul Filosofia în veşmânt de
a ces tei edi ţii a acţiunii a fos t Promova rea şi
să rbă toa re, la a X-a ani versa re, ca re a fos t
valori fi ca rea gândi rii filosofice şi umanis te în
coordona t de Inspectora tul Şcola r Judeţean
educaţie. Ea a fos t explora tă pe parcursul
Argeş. Aces ta a a vut drept scop omagierea
întregului eveni ment.
Zilei Mondiale a Filosofiei , s tabilită de
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Conferinţa publică „Tehnici de relaţii publice în afaceri”
Uni versi ta tea „Constantin Brâncoveanu”
Li ceului Economic „Ma ria Teiuleanu” ca re fa c
a organi zat miercuri, 23 noiembrie, conferinţa
pa rte di ntr-o fi rmă de exerci ţiu şi ca re pot
publică cu tema tehni ci de relaţii publi ce în
folosi în mi xul promoţional al afa cerii lor
afa ceri în Sala Studio A a Mas ter Center-ului
tehnici de rela ţii publice.
UCB. La conferinţă au fos t i nvi ta ţi elevi ai
Eveniment filantropic de Crăciun la Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Brăila
Cele două facul tăţi ale centrului
Economi c Petre S. Aurelian şi ai Grupului
uni versita r Brăila au orga niza t luni, 5
Şcola r Agri col Gh. K. Cons tantinescu.
decembrie 2011, evenimentul De Cră ciun...
Mani festa rea a a vut ca invi ta ţi şi un grup de
Aces ta a reuni t spi ri tul să rbă torilor de ia rnă
elevi din Franţa veni ţi pentru un s tagiu de
într-un s cop filantropi c la ca re au pa rti cipa t
pra cti că de trei săptămâni la Grupul Şcola r
s tudenţii
Uni versită ţii
„Cons tantin
Fores tier Cons tantin Brâ ncuşi din Brăila.
Brâ ncoveanu”, elevii Colegiului Economi c Ion
Evenimentul a început cu o serba re de Cră ciun
Ghi ca, ai Colegiului Tehni c Edmond Ni colau, ai
oferi tă copiilor afla ţi în gri ja Di recţiei Generale
Li ceului Peda gogi c D. P. Perpessi cius, ai
de Asis tenţă Socială şi Protecţia Copilului
Li ceului Teoreti c Mihail Sebastian, ai Li ceului
Brăila .
Sesiune de informare destinată studenţilor şi cadrelor didactice ale Universităţii
„Constantin Brâncoveanu” cu privire la Programul Operaţional Regional 2007-2013 în regiunea
Sud Muntenia
Agenţia pentru Dezvol tare Regională
Semina rul a a vut ca s cop i mpulsiona rea
Sud Muntenia a organiza t miercuri , 7
interesului tinerilor pentru oportuni tăţile
decembrie, Sesiunea de informa re destina tă
oferi te
de
finanţă rile
europene
şi
s tudenţilor şi ca drelor dida cti ce ale
fa miliari za rea pa rti cipanţilor cu rezulta tele
Uni versi tă ţii „Cons tantin Brâncoveanu” cu
implementă rii Regio, da r şi colecta rea de
pri vi re la Progra mul Opera ţional Regional
propuneri pentru interval ul de progra ma re
2007-2013 în regiunea Sud Muntenia .
2014-2020.
Erasmus vreau şi eu să fiu!
Erasmus es te o s ta re de spi ri t. Toţi
s tudenţii ca re au fost pleca ţi într-un astfel de
s tagiu ştiu despre ce vorbes c. Erasmus este un
cuvânt ca re uneşte, o pa rolă ca re îţi dă a cces
într-un club forma t din milioane de s tudenţi .
Pes te 2 milioane, ca să fiu mai exact. Erasmus
es te o ma re familie europeană de tineri
îndră zneţi că rora nu le-a fos t fri că de
necunos cut şi ni ci să pornească într-o
călătorie din ca re au numai de câşti gat. Foşti
s tudenţii Erasmus ai Uni versită ţii „Cons tantin

Brâ ncoveanu” şi s tudenţii s trăini veniţi într-un
s tagiu Erasmus la UCB în a ces t pri m semestru
au încerca t să le vorbeas că despre toa te
a ces te l ucruri elevilor Li ceului Teoreti c Ion
Ba rbu şi ai Colegiului Economi c Ma ria
Teiuleanu. Joi , 15 decembrie, a ceştia au fos t
invi ta ţi să pa rti cipe la eveni mentul Be
Erasmus for a Da y!, o întâlnire informală cu
s tudenţi ca re au studiat sau s tudia ză chia r
a cum într-o altă ţa ră prin progra mul european
de mobilită ţi Erasmus .

Prof. univ. dr. Alexadru Puiu, în tabloul "Excelenţelor Argeşului". Recunoaştere pentru
merite ştiinţifice şi continuitate
Miercuri , 26 ianuarie a .c., Uni versita tea
cea de-a XIII-a ediţie a Premiilor de Excelenţă
Constantin Brâncoveanu din Pi teşti a găzdui t
ale cotidianului Argeşul, eveni ment care a
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coincis cu aniversa rea a 21 de ani de când
zia rul apa re în serie nouă . Lideri ai
administra ţiei publi ce locale, oameni de
afa ceri, cercetători, medici , profesori, sporti vi
şi oameni de cul tură ai Argeşului au fos t
premiaţi
la
scenă
des chisă
pentru
performanţele de peste an, da r şi pentru
serviciile pe ca re le-au adus , de-a lungul

timpului , judeţului Argeş. În a cest context,
profesorului Alexadru Puiu, rectorul fonda tor al
Uni versităţii „Cons tantin Brâncoveanu” din
Pi teşti , i s -a înmânat Premiul de continuita te
pentru contribuţia adusă la dezvol tarea
cercetării de piaţă şi a ştiinţelor economi ce
româneşti , pe ca re l-a ridica t cu emoţie şi
recunoştinţă.

Simpozionul judeţean „Zonele umede. Turism şi recreere”
Ma rţi , 14 februa rie 2012, Uni versi ta tea
Bă ncilă”, “Mi hail Sadovea nu”, “Al . I. Cuza ”,
„Cons tantin Brâncoveanu” din Brăila a
“Mihu Dragomi r”, “George Coşbuc”, Şcoala nr.
organi zat în pa rteneria t cu
Inspectora tul Şcolar Judeţean,
Si mpozionul judeţean „Zonele
umede. Turism şi recreere”.
Afla tă deja la cea de a VI-a
edi ţie, sesiunea ştiinţifi că di n
a ces t an a fos t organiza tă în
seria
evenimentel or
ca re
să rbă tores c Ziua Mondială a
Si turilor Ra msar. Simpozionul a
fos t organiza t sub forma unei
sesiuni de comunică ri ştiinţi fi ce
la ca re s -au sus ţinut 23 de
comunică ri . Au pa rti cipa t elevi
de la li ceele “Gh. Munteanu
Murgoci ”, “P. S. Aurelian”,
“Panai t Is tra ti ”, “Ana Aslan”,
“Panai t Cerna ” şi “Perpessici us”. Totodată , au
21, şcolile generale din Chiscani , Ti chileşti ,
răspuns invi ta ţiei lansate de uni versi ta te şi
Gradiştea şi Gemenele.
inspectora t, elevii de la şcolile generale: “Ion
Conferinţa „Direcţii de cercetare în România. Studii şi Analize”
Pe 2 ma rtie 2012, în cadrul Uni versită ţii
conferi nţă au pa rticipa t invi ta ţi din afa ra ţă rii ,
„Cons tantin Brâncoveanu” - Fa cul ta tea de
prof. uni v. dr. Ma urizio Lanfranchi şi
Mana gement
Ma rketing
în
Afa cerile
cercetă tor doctor Ca rlo Giannetto, precum şi
Economi ce Rm.Vâlcea , a a vut loc conferinţa
tineri doctoranzi ai Uni versi tă ţii „Cons tantin
tinerilor cercetă tori – doctora nzi , Di recţii de
Brâ ncoveanu”, ai Academiei de Studii
cerceta re în România, eveni ment organi zat de
Economi ce Bucureşti , da r şi ai Colegiului
lect. uni v. dr. Ma ria Elena Gheordunescu şi
Tehni c Fores tier Rm.Vâl cea .
asist. uni v. drd. Ionela Ca rmen Pi rnea . La
Workshop- ul cu tema „Informarea şi educarea consumatorului român în spaţiul european”
Cu ocazia Zilei Mondiale a Drepturilor
Vâl cea a organizat, pe 19 martie 2012, pentru
Consuma torilor, Fa cul tatea de Management
al treilea an consecuti v, o manifesta re dedi cată
Ma rketing în Afa ceri Economi ce Râmni cu
informă rii şi educă rii consumatorilor, adresată
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cu precădere tinerilor s tudenţi şi elevi .
Atelierul de lucru (workshop-ul) cu tema
Informa rea şi educa rea consuma torului român
în spaţiul european (edi ţia a III-a) s-a derulat cu
sprijinul Comisariatului Judeţean pentru
Protecţia Consuma torului Vâlcea . Evenimentul

a a vut loc pe 19 ma rtie 2012, în cadrul
Uni versităţii „Cons tantin
Brâncoveanu”
FMMAE Vâlcea , sala Bibliotecă, fiind organiza t
de prof. uni v. dr. Alexandrina Sîrbu, lect. uni v.
dr. Iuliana Cebuc, conf. uni v. dr. Ca rmen
Iorda che şi asist. uni v. drd. Roxana Dorobanţu.

Concursul EU_RO_TIN
Uni versi ta tea „Constantin Brâncoveanu”
Brăila a fos t bucuroasă să pa rti cipe a tâ t în
calita te de ga zdă , câ t şi a cti v, la un eveni ment
bineveni t în rândul tinerilor de pretutindeni .
Miercuri, 28 ma rtie 2012, a a vut l oc cea de-a
doua edi ţie a concursului EU_RO_TIN,

des făşura t în cadrul proiectului EVS - Enjoy
the Volunteer Spi rit, derula t de ANMRF Louis
Pas teur - Club Voltin Brăila . Ală turi de noi a m
a vut plăcerea de a-i a vea pa rteneri pe cei de
la Centrul Europe Di rect Brăila şi Şcoala
Popula ră de Arte „Vespasian Lungu”.

Caravana profesiilor
Să ptămâna 2 - 6 aprilie 2012 a găsit
Uni versi ta tea „Cons tantin Brâncoveanu” cu
porţile la rg des chise pentru mii de tineri
a rgeşeni, vâl ceni , brăileni şi nu numai , dorni ci
să-şi contureze perspecti vele de ca rieră . La
sediul din Pi teşti , peste 1.000 de liceeni au
vi zi tat campusul Uni versită ţii şi au pă truns în
tainele unor profesii de a ctualita te pe piaţa

muncii : mana ger, ma rketer, audi tor financia r,
ofi ţer banca r, contabil , evaluator, juris t,
a voca t, funcţionar public,
responsabil
comunica re, jurnalist, purtă tor de cuvâ nt,
ma nager rela ţii cu clienţii etc. Eveni mente
similare au a vut loc şi în celelalte două centre
ale Uni versi tă ţii, la Rm. Vâl cea , respecti v
Brăila .

Seminarul - dezbatere „Elevul brãilean - student european”.
În
cadrul
a cţiunilor
des fãşura te
în
sãptãmâna
„Şcoala Al tfel ”, miercuri , 4 aprilie
2012, la sediul Uni versi tãţii
„Cons tantin Brâ ncoveanu” din
Brãila s-a desfãşura t semina rul dezba tere „Elevul brãilean s tudent european”. Evenimentul
a fos t organi za t în pa rteneria t cu
Centrul Europe Di rect Brãila.
Semina rul a fos t gândi t pentru
elevii din liceele brãilene ca re, în
sãptãmâna 2-6 aprilie 2012 au
vi zi tat, împreunã cu di ri ginţii,
sediul uni versi tã ţii din Brãila .
Simpozionul Naţional “Stiluri Alimentare”
Joi , 5 aprilie 2012, la sediul Uni versită ţii
„Cons tantin Brâncoveanu” din Brăila s-a
des făşura t simpozionul na ţional Stiluri
alimenta re. Evenimentul a fos t organiza t de
Grupul Şcola r „Gh. K. Cons tantines cu” în

pa rteneriat cu Inspectora tul Şcoalar Judeţean
Brăila , Casa Corpului Dida cti c Brăila,
Uni versi ta tea „Cons tantin Brâ ncoveanu”,
Palatul Copiilor Brăila, Colegiul de Indus trie
Alimenta ră „Elena Doa mna ” din Galaţi ,
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Uni versi ta tea „Dună rea de Jos ” Galaţi şi

Sel gros Brăila .

Proiectul “All together for a better world”
Asocia ţia
Youth&Future
Pi teşti
des făşoa ră în perioada 21 - 29 aprilie proiectul
“All together for a better world” la UCB.
Proiectul es te finanţa t de Uniunea Europeană
pri n progra mul „Tineret în Acţi une şi
benefi ciază de pa rti cipa rea a 36 de tineri din
Turcia , Bulga ria , Italia, Unga ria şi România

a vând ca s cop promova rea cetă ţeniei
europene a cti ve a ti nerilor, sus ţinerea ideii de
solida ri tate şi toleranţă în vederea consolidării
coeziunii sociale în Uniunea Europeană ,
precum şi coopera rea europeană în domeniul
tineretului.

Simpozionul "Impactul reformei sistemului judiciar asupra societăţii şi a administraţiei publice"
Miercuri , 16 mai a.c.,
Depa rtamentul de Ştiinţe
Administrati ve, Juridice şi ale
Comunicării
din
Universitatea
„Constantin
Brâncoveanu”, în pa rteneriat
cu Primăria Municipiului
Piteşti şi Consiliul Judeţean
Argeş
au
organizat
simpozionul
"Impa ctul
reformei sistemului judiciar
asupra societăţii şi a
administraţiei
publice".
Aflată la cea de-a treia
ediţie, manifesta rea ştiinţifi că a reunit şi de
instabilităţii legislaţiei în administra ţia publică
această da tă specialişti în drept şi administraţie
locală,
reforma
adminsitraţiei
publice,
publică şi cadre didacti ce uni versitare din ţară şi
managementul impozi telor şi taxelor locale,
din străinătate. Organiza t în două secţiuni
pa rti ciparea cetăţenilor în elaborarea şi
distincte, simpozionul a propus spre dezbatere
adoptarea deciziei publice ş.a .
teme de ma re a ctualitate legate de consecinţele
Sesiunea Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti, ediţia a XX-a
Cea de-a 20-a edi ţie a Sesiunii Cercetă rii
Ştiinţi fi ce Studenţeşti s -a desfăşura t pe 18 mai
la fa cul tă ţile din Pi teşti într-o a tmosferă de
să rbă toa re. Edi ţia ani versa ră din anul 2012 a
reuni t 241 de s tudenţi şi masteranzi ai
Uni versi tă ţii „Cons tantin Brâncoveanu” şi 49
de li ceeni de la Colegiul Economi c Ma ria
Teiuleanu, Colegiul Na ţional Zinca Goles cu,
Colegiul Ecologi c Pi teşti şi Grupul Şcola r
Stâlpeni. Sesiunea s-a des făşura t în cadrul a
11
secţiuni :
Mi croeconomie
şi
Ma croeconomie, Economie şi organi zaţii
mondiale, Finanţe. Bă nci. Contabilita te,
Mana gement. Tehni ci de afa ceri , Ma rketing.
Comportamentul consuma torul ui, Ecologie.
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Merceologie, Drept I, Drept II, Administra ţie
publică , Jurnalism. Ştiinţele comunică rii ,

Comuni ca re
engleză .

şi

corespondenţă

în

limba

Conferinţa Regională a Băncii Comerciale Române la UCB Brăila
Dezba terea problemelor din
sistem şi găsirea unor noi soluţii a u fost
moti vele pentru ca re BCR a organi za t o
conferi nţă regională în municipiul
Brăila . As tfel , Uni versi ta tea „Cons tantin
Brâ ncoveanu” - Brăila a gă zduit
Conferinţa BCR, regiunea Sud-Es t. În
des chidere, di rectorul regional al BCR
Sud-Est, Nicuşor Munteanu, a a preciat
pa rti cipa rea la conferinţă a pes te 100
de specialişti în domeniul banca r,
di rectori de uni tă ţi di n judeţele Brăila,
Buzău, Cons tanţa , Galaţi , Tul cea şi
Vrancea , exprimându-şi speranţa că
dis cuţiile vor conduce la îmbună tă ţirea
a cti vi tă ţii de retail banking.
Sesiune de cercuri ştiinţifice la UCB Râmnicu Vâlcea
Uni versitatea „Cons tantin Brâncoveanu”,
Uni versităţii Constantin Brâncoveanu i-au
filiala Râmni cu Vâlcea, a organizat, miercuri , 16
feli cita t, în mod sincer, pe s tudenţii brâncoveni
mai cea de-a 20-a ediţie a Sesiunii Anuale de
pentru efortul dedica t s tudiului şi a cti vită ţii de
Cerceta re Ştiinţifi că Studenţească . Evenimentul
cercetare, exprimându-şi, în egală măsură ,
a reunit autori tă ţi vâl cene, personalităţi
recunoştinţa, respectul şi admi ra ţia faţă de
ma rcante din mediul educa ţional, social şi de
modul în ca re ins tituţia noastră a promova t,
afa ceri, precum şi reprezentanţi din media
de-a lungul celor 21 de ani de acti vi tate, un
s crisă şi audio-vizuală locală. Reprezentanţii
învă ţământ superior de calita te.
comuni tăţii vâl cene prezenţi la Aula
Evenimentul aniversar al programului Erasmus în România şi în Europa
Pe 18 mai, la Tea trul Notta ra din
Bucureşti ,
Tudorel
Popes cu,
coordona torul
Depa rtamentului de
Rela ţii Interna ţionale şi Rela ţii Publice al
Uni versi tă ţii „Cons tantin Brâncoveanu”,
a a vut deosebi ta plă cere de a modera
evenimentul ani versa r al programului
Erasmus în România şi în Europa.
Celebra rea a ma rca t 15 ani de când
uni versită ţile româ neşti pot des făşura
mobili tăţi de s tudenţi şi cadre dida ctice
cu uni versită ţi europene pa rtenere şi 25
de ani de când Uniunea Europeană a
dema ra t programul Eras mus , ca re este
astă zi cel mai de succes proiect
european de mobilită ţi .
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Ziua Mondială fără tutun
Cu oca zia Zilei Mondiale fă ră tutun,
să rbă tori tă pe 31 mai , Uni versita tea
„Cons tantin Brâncoveanu” din Brăila a
organi zat, împreună cu Centrul de Preveni re,
Evalua re şi Consiliere Antidrog (CPECA) din
Brăila , un simpozion dedi ca t aces tei zile.

Coordona torul CPECA, psihologul Olga
Condra t şi consilierul Ni coleta Codres cu au
vorbi t elevilor şi s tudenţilor aduna ţi în aula
uni versită ţii despre efectele pe ca re le pot
a vea drogurile şi tutunul asupra tinerilor.

Economia verde - ne priveşte pe toţi!
Echipa
Uni versi tăţii
„Constantin
Brâ ncoveanu”, forma tă din Tudorel Popes cu,
responsabilul Depa rtamentul ui de Relaţii
Interna ţionale şi Relaţii Publi ce şi s tudenţi
brâ ncoveni au pa rti cipa t la evenimentul „Ziua
Mondială a Mediului ”, organi za t de Primă ria
ora şului Mioveni pe pla toul Casei de Cul tură
Da cia , sâmbă tă, 9 iunie. A 40-a ani versa re a
Zilei Mondiale a Mediului a fos t sărbă tori tă de

Pri mă ria Mioveni pri ntr-un eveni ment
des făşura t sub egida Economia verde - ne
pri veşte pe toţi ! Eveni mentul a implica t toa te
ins ti tuţiile de învă ţământ di n zona ora şului şi a
dori t să promoveze importanţa pe ca re
comunită ţile şi toţi cei implica ţi în via ţa
a ces tora o au în s chi mba rea a ti tudinii fa ţă de
problemele de mediu.

Bursa locurilor de voluntariat la UCB – Brăila
Evenimentul a a vut loc ma rţi, 2
octombrie, la Centrul brăilean al Uni versi tăţii
„Cons tantin Brâ ncoveanu”. Orga niza torii
a ces tui eveniment, ANMRF „Louis Pas teur” Club „Vol tin”, Brăila, în pa rteneria t cu

Uni versi ta tea „Cons tantin Brâncoveanu“, au
invi ta t ONG-uri brăilene pentru a le prezenta
oferta de voluntaria t tuturor ti nerilor
interesa ţi de a ceastă a cti vi tate.

Seminarul „Drepturile şi libertăţile cetăţeniei europene. Drepturile consumatorului
european.”
Ins ti tuţia Prefectului judeţului Argeş şi
Bi roul de Informa re al Pa rlamentului
European în România au organi zat joi , 4
octombrie 2012, semina rul „Drepturile şi
libertă ţile cetăţeniei europene. Drepturile
consuma torului european.” Din pa rtea
Ins ti tuţiei Prefectul ui au ţinut un dis curs de
bun - veni t Cris tian Soa re, Prefectul Judeţului
Argeş şi subprefectul judeţului – Gheorghe
Ma rin, ia r din pa rtea Bi roului de Informare al
Pa rlamentului Europea n în România a vorbi t
şeful a ces tuia – Mădălina Mihala che.

Informare pentru sănătate! Pentru viaţă!
Uni versi ta tea noastră a a vut bucuria şi
plă cerea să gă zduiască luni, 15 octombrie, o
a cţiune de i mporta nţă ma joră pentru
comunita te în general , pentru s tudente şi

femei , în special . As tfel, am realiza t un pri m
pas într-o campanie a mplă, derula tă la ni vel
na ţional , la ca re ne-am ală tura t cu toa tă
bucuria . Progra mul na ţional de Screening
131

pentru depista rea precoce a cti vă a Cancerului
de Col Uterin a fost ini ţiat de Minis terul
Să nătă ţii şi Di recţia de Sănăta te Publică Brăila,
la ca re s-au ală tura t alţi pa rteneri dorni ci să
sus ţină programul, precum Consiliul Judeţean

Brăila , Colegiul Medi cilor din România ,
Spi talul Judeţea n de Urgenţă Brăila, Asociaţia
Pro Democra ţia , Tinklub, da r şi unversita tea
noastră .

Work – shop-ul „Criza economică mondială şi propagarea sărăciei”
Joi , 18 octombrie 2012, Uni versi ta tea
Sebastian Ene – prorector - şi lector uni v. dr.
„Cons tantin Brâncoveanu” a organi za t pri mul
Dănuţ Chilarez. De asemenea , în prezidiu s -au
eveniment dintr-o lungă serie ca re se va
afla t conf. uni v. dr. Sil via Dugan- decanul
întinde pe tot parcursul anului
uni versita r 2012 – 2013. Work –
shop-ul
„Criza
economică
mondială şi propaga rea să ră ciei”
a fos t organi za t de Fa cul ta tea de
Fi nanţe
Contabili tate,
Fa culta tea de Management –
Ma rketing în Afa ceri Economice
şi Depa rtamentul de Relaţii
Interna ţionale şi Relaţii Publi ce al
UCB. Invi taţii externi la a cest
eveniment au fos t: Gheorghe
Antones cu – di rector executi v
Next Automobile Pi teşti , Dan Bogoi – di rector
Fa cultă ţii de Finanţe - Contabili tate şi conf.
Ba nca Na ţională a Româ niei, filiala Argeş, şi
uni v. dr. Mihaela Asandei – decanul Facul tăţii
Ni colae Aldea – administra tor al a genţiei de
de Mana gement – Ma rketing în Afa ceri
turis m „Ambasador Tours ”. Vorbi torii din
Economi ce.
cadrul uni versită ţii a u fos t conf. uni v. dr.
Conferinţa de lansare a proiectului „Noi aprofundări ale învăţării limbilor străine în
România şi Turcia”
Ma rţi , 30 octombrie 2012, centrul
locurilor de muncă , precum şi de o ma re
uni versita r din Brăila a gă zduit
conferi nţa de lansa re a proiectului „Noi
aprofundă ri ale învă ţă rii limbilor străine
în România şi Turcia ”, proiect finanţa t de
Comisia Europeană, prin Agenţia
Na ţi onală pentru Progra me Comunita re
în domeni ul Educa ţiei şi Formării
Profesionale. Obiecti vul general al
progra mului
”Lifelong
Lea rning
Progra mme” este de „a contri bui prin
învă ţa re continuă la dezvol ta rea Uniunii
Europene ca o societate a va nsată ba zată
pe cunoaştere, cu o dezvolta re
economică durabilă, însoţi tă de o
creştere canti tati vă şi calita ti vă a numă rului
coeziune socială, asigurâ nd, în a celaşi timp, o
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bună protecţie a mediului pentru generaţiile
vii toa re”. Programul a re ca s cop promova rea
s chimburilor reciproce,
coopera rea
şi
mobili tatea între sistemele de educaţie şi de

forma re profesională din cadrul Uniunii
Europene, astfel încâ t a ces tea să devină un
reper de cali tate la ni vel mondial.

„Ziua Europei” la Universitatea „Constantin Brâncoveanu”
Pe 24 octombie 2012, Uni versi ta tea
Ovidiu Puiu, rectorul Uni versi tă ţii „Cons tantin
„Cons tantin Brâncoveanu” a organi zat şi a
Brâ ncoveanu”, Mi hai Fifor, Secreta r de Stat în
gă zdui t „Ziua Europei ”, un eveni ment ca re a re
Minis terul Adminis tra ţiei şi Internelor, Götz
în centru tema ti ca specifi ci tă ţii regiunilor
von Thadden, di rectorul „Wes tern and
europene şi cum a ces tea pot să profi te de
Southern Europe, JESSICA” a Băncii Europene
pa rti cula ri tă ţile lor pentru a -şi opti miza
de Inves tiţii Luxemburg, Mihaela Boboc –
a tragerea de fonduri
europene şi pentru a se
dezvol ta la ni vel regional
şi sta tal . Evenimentul,
modera t
de
că tre
Tudorel
Popes cu,
di rectorul
Depa rtamentului
de
Rela ţii Interna ţionale şi
Rela ţii
Publi ce
al
Uni versi tă ţii a prezenta t
work-shop-ul „Regiuni în
Europa – şanse şi
posibilităţi ”,
ca re
a
reuni t ofi cialită ţi
şi
specialişti de ma rcă în domeniul a tragerii de
reprezentant Becker Consul t, Bucureşti ,
fonduri europene şi dezvol tă rii proiectelor
Adrian Răducanu, managerul depa rtamentului
europene. Dintre ei , putem menţiona pe
de co-finanţa re cu organisme interna ţionale,
Fra nz Schausberger, preşedintele Ins titutului
Rai ffeisen Bank, Cris tina Şerbăni că , prof. uni v.
Regiunilor Europei din Sal zburg, Tudor
dr. al UCB şi Zoana Ma ria Gabriela , lector al
Pendiuc, pri ma rul Pi teştiului , prof. uni v. dr.
Uni versi tă ţii de Sta t din Pi teşti.
Masa rotundă: „Im plicaţiile asistentului social în problematica tinerilor delincvenţi”
Centrul de Consiliere şi Informare în
Ca rieră din cadrul Facultă ţii de Management
Ma rketing în Afa ceri Economice Rm. Vâlcea a
organizat marţi, 13 noiembrie 2012, masa
rotundă cu titlul „Implicaţiile asistentului social
în
problematica
tinerilor
delincvenţi”,
eveniment coordonat de responsabilii centrului:
lect. univ. dr. Ma ria Gheordunescu şi lect. uni v.
dr. Denisa - Elena Parpandel.
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„Ziua internaţională a televiziunii”
Miercuri, 21 noiembrie, la Uni versi ta tea
„Cons tantin Brâncoveanu”, a a vut l oc un
semina r deosebi t, ca re a ma rca t Ziua
Interna ţională a Televizi unii. Aces ta a fos t
organi zat de că tre lect. uni v. dr. Cris tina
Munteanu, di rectorul Antenei 1 Pi teşti , pentru
s tudenţii Fa cultă ţii de Ştiinţe Juridi ce,
Administra ti ve
şi
ale
Comunică rii ,
specializa rea Jurnalism. La eveniment au fos t
invi ta ţi specialişti din breaslă, cum a r fi :
reda ctorul - şef al Antenei 1 Pi teşti , Ma riana
Za ha ria, corespondent Antena 1 şi Antena 3,
„un om al evenimentul ui, ca re ştie tot ce se
întâmplă, ca re a junge înaintea Poli ţiei la

eveniment, un om ca re dă ora exa ctă ai ci ”,
după cum a des cris-o Cris tina Munteanu. Al
doilea invita t a fost Ma rian Mihai , realiza torul
emisiunilor
electorale,
poli ti ce
şi
administra ti ve pentru Antena 1 Pi teşti ,
corespondent pe domeniul Poli tic pentru
Antena 1. Cea de-a treia a fos t Andreea
Şerban, edi tor de şti ri , realiza tor de emisiune
şi absol ventă a Uni versi tă ţii „Cons tantin
Brâ ncoveanu”. Ulti mul da r nu cel din urmă
invi ta t a fos t Sil viu Zamfi ra, unul dintre
opera torii princi pali de la Antena 1 Pi teşti ,
corespondent Antena 1 şi Antena 3.

Forumul cetăţenesc „Cadrul Financiar Mutual 2014-2020: un buget pentru o Uniune
Europeană puternică”
În municipiul Rm. Vâlcea, Uni versitatea
dori t să informeze cetăţenii vâlceni cu pri vire la
„Cons tantin Brâncoveanu” Pi teşti, prin
aces t subiect, dar şi cu pri vi re la o serie de
Fa culta tea de Management Ma rketing în
acti vită ţi adiacente, printr-un forum cetă ţenesc
Afa ceri Economice Rm. Vâlcea, împreună cu
cu denumi rea „Cadrul Financiar Multianual
Bi roul de Informare în România al Parlamentului
2014-2020. Un buget pentru o Uniune
European, şi Centrul Europe Di rect din cadrul
Europeană puterni că”.
Bibliotecii Judeţene „Antim Ivi reanul” Vâlcea au
Turismul – factor de dezvoltare regională
Vineri , 23 noiembrie
2012, la
Uni versi ta tea „Cons tantin Brâ ncoveanu”,
Fa culta tea de Management-Ma rketing în
Afa ceri Economi ce din Râ mni cu-Vâlcea , a fos t
organi zat şi gă zduit, în cadrul Centrului de
Turism şi Dezvol ta re Durabilă , workshop-ul cu
tema „Turismul – factor de dezvol ta re
regională”, a vând ca organi za tori cadre
dida cti ce de s pecialitate, respecti v: conf. uni v.
dr. Ca rmen Iorda che, prof. uni v. dr.
Alexandrina Sîrbu şi asist. uni v. drd. Roxana
Dorobanţu. La a cest a telier de lucru au fos t
invi ta ţi specialişti din domeniul turismului , şi

anume: conf. uni v. dr. Adră nel Cotes cu,
Di rector General al Di recţiei Generale a
Lucră rilor Publi ce din cadrul Minis terului
Dezvol tă rii Regionale şi Turismului ; Gheorghe
Na neş, Consilier evalua re- exa mina re în ca drul
Di recţiei Promova re, Ma rketing şi Produse
Turis ti ce inova ti ve din Mi nisterului Dezvoltă rii
Regionale şi Turismului ; Mi rcea Lera , Di rector
Servi ciul Sal vamont „Salvaspeo” Vâlcea ; Lect.
uni v. dr. Cons tantin State, Di rector General
Hotel „Traian”, Călimăneşti - Că ciulata , S.C.
CSDR SIND Turism S.R.L.
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Lansarea volumului „Lumea ca voinţă şi reprezentare” într-o nouă traducere
Sâmbă tă, 24 noiembrie 2012, la Târgul de
din România: Gabriel Liiceanu, Horia Roman
Ca rte Gaudeamus, Editura Humanitas a lansat
Patapievici, Dan C. Mihăilescu şi Că tălin Cioabă.
cele două volume ale capodoperei lui
Arthur Schopenhauer, „Lumea ca voinţă
şi reprezentare”, în traducere integrală
realizată de Prof. uni v. dr. Radu-Gabriel
Pâ rvu, decanul Facul tăţii de Ştiinţe
Juridice,
Administrati ve
şi
ale
Comunică rii de la Universitatea
„Cons tantin Brâncoveanu”. Lucrarea - la
a că rei traducere s-a lucrat şapte ani a re 1400 de pagini, o ţinută grafică
impresionantă şi un nucleu de
promotori care alcătuiesc elita filozofiei

English debate la Universitatea „Constantin Brâncoveanu”
În cadrul Uni versită ţii „Constantin
Brâ ncoveanu” din Pi teşti a a vut loc miercuri ,
28 noiembrie, cel de-al doilea debate di n seria
începută în luna octombrie, numi t “Romania
is my country”, organiza t de că tre Camelia
Chi rilă şi studenţi de la ni vel licenţă şi
mas tera t
ai
Fa cul tă ţii
de
Mana gement-Ma rketing în Afa ceri Economi ce
şi ai Fa cultă ţii de Ştiinţe Juridi ce,
Administra ti ve şi ale Comunică rii . Ală turi de
a ceştia s -au a flat s tudenţii interna ţionali
Audinga Gutauskai te şi Vaiga Stancikaite din
Li tuania şi Lukas Lemieszec şi Ma rius z Krzych
din Polonia .
Simpozionul „Oportunităţi europene pentru tinerii brăileni”
Ma rţi , 4 decembrie 2012, în Aula
Uni versi tă ţii „Constantin Brâncoveanu” din
Brăila , s -a orga niza t si mpozionul cu ti tlul
„Oportuni tă ţi europene
pentru tinerii
brăileni ”. Acţiunea a fos t des tina tă elevilor de
la următoa rele licee brăilene: Li ceul de Artă
„Ha ri clea Da rclée”, Colegiul tehni c „Panai t
Is tra ti”, Li ceul teoreti c „Panai t Cerna ” şi de la
Li ceul cu Program Sporti v. Aceştia au fos t
însoţi ţi de doa mnele profesoa re Văsii Dana şi
Pîrlog Cornelia de la Li ceul de Artă „Hari clea
Da rclée”, Muşa t Aura şi Ba rda Adelina de la
Colegiul Tehni c „Panai t Is tra ti ”, Toncea
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Angelica de la Liceul Teoretic „Pa nait Cerna ” şi
doamna Gheorghe Elisabeta de la Li ceul cu
Europa încotro? – training pentru jurnalişti
Structură crea tă în cadrul unui proiect
fi nanţa t de
că tre
Di recţia Generală
Comuni ca re prin Reprezentanta Comisiei
Europene în România , Centrul Europe Di rect
urmă reşte
îndeaproape
informa rea
cetă ţenilor români , asigurând în a cest fel o
creştere a vi zibilită ţii ini ţiati vel or Uniunii
Europene. În ca tegoria mul tor a cţiuni de
informa re organiza te de Centrul Europe Di rect
„Tânărul voluntar al anului”
Ma rţi , 11 decembrie 2012, în Foaierul
Tea trului „Ma ria Filotti ” din Brăila , s-a
des făşura t faza finală a concursului „Tână rul
volunta r al anului ”, edi ţia a IV-a .
Anul a cesta , concursul a fost
dedica t Servi ciul ui European de
Voluta ria t,
obiecti vul
organi zatorilor
fiind
conştienti za rea de către tinerii
brăileni a faptului că a cest
servi ciu poa te fi nu numai o
resursă ,
nu
numai
o
oportuni tate, ci chia r o sol uţie,
la un moment dat, pentru
obiecti vele propuse în ca rieră .
Concurs ul „Tână rul volunta r al
anului ” es te organiza t de că tre
Asocia ţia Na ţională Mutuală
Româno-Franceză
„Louis
Pas teur”, ia r pa rtenerii locali

Progra m Sporti v.

Vâlcea – Consilieri de comuni ca re Dana
Ră dulescu şi Ioana Ma zilu Ma noles cu – se
îns crie Trainingul pentru jurnalişti , găzduit de
Bi blioteca
Judeţeană
Anti m Ivi reanul ,
sâmbă tă , 8 decembrie, orele 10:30. Abordând
o temă inspi ra tă - Europa , încotro? –
evenimentul s-a bucura t de prezenţa invi ta tei
Ma ria-Denise
Theodoru, Analist
Relaţii
Interna ţionale la Radio România Actualită ţi .

pentru edi ţia din a ces t an sunt Centrul Europe
Di rect Brăila şi Uni versi tatea „Cons tantin
Brâ ncoveanu” Pi teşti .

Prof. univ. dr. Alexandru Puiu devine senator de onoare al Senatului Universităţii
„Constantin Brâncoveanu”
În şedinţa de Senat din 21 ianua rie 2013
Senator de onoare al
Universităţii
a Uni versită ţii „Cons tantin Brâ ncoveanu”,
,,Constantin Brîncoveanu” în urma propunerii
prof. uni v. dr Alexandru Puiu, rectorul
ca re a fost adoptată în unanimi ta te de că tre
fondator al uni versă tăţii a primi t titlul de
cei prezenţi .
Teme eminesciene. Poezia de dragoste
Vineri , 25 ianua rie 2013, Uni versi ta tea
„Cons tantin Brâncoveanu” din Brăila a
organi zat în pa rteneriat cu Inspectora tul

Şcola r Judeţean, Sesiunea de comuni că ri
ştii nţifi ce prilejuită de ani versa rea zilei de
na ştere a ma relui poet na ţional . Sesiunea de
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comunică ri a fos t organi zată sub forma unui
concurs la ca re au parti cipa t elevi de la liceele
“Ni colae Băl ces cu”, “Gh. Munteanu Murgoci ”,
”Perpessicius ”, “C. D. Neni ţes cu”, “Ion Ghi ca ”,
”Panai t Is tra ti ” şi “Mihail Sebastian”. Tema

concursului din a ces t an a vi za t poezia de
dra gos te la Emines cu ia r elevii înscri şi în
concurs au fos t invi taţi să realizeze
comunică ri , eseuri de i nterpreta re a vers urilor
de dra gos te emines ciene.

154 de ani de la Unirea Principatelor
Joi , 24 ianuarie 2013, ora
14.00, Aula Centrului Uni versi ta r di n
Brăila a Uni versi tăţii „Constanti n
Brâ ncoveanu” a găzdui t Si mpozionul
ani versa r prilejui t de împlini rea a 154
de ani de la Uni rea Principa telor
Române. Mani festa rea a fos t
organi zată în pa rteneria t cu Muzeul
Brăilei , Inspectora tul Şcola r Judeţea n
Brăila şi Biblioteca Judeţeană „Panai t
Is tra ti” Brăila. Elevii şi s tudenţii
pa rti cipanţi , da r şi cadrele dida cti ce
invi ta te au a vut ocazia de a „vizualiza
cu
ochii
minţii”,
datori tă
comunică rilor invi taţilor noştri , „felii ”
din is toria poporului român.
Simpozionul „Siguranţa în comunicaţii”
Luni,
28 ianua rie,
Uni versi ta tea
„Cons tantin Brâncoveanu”, Fa cul ta tea de
Mana gement Ma rketing în Afa ceri Economi ce,
Rm Vâlcea a organi zat, în pa rteneria t cu Li ceul
Tehnologi c Ol tchim Rm Vâlcea , simpozionul cu
tema : “Si guranţa în comuni ca ţii ”. Având ca
s cop
principal
ma rca rea
importanţei
respectă rii dreptului fundamental al indi vi zilor

cu pri vi re la prelucra rea automati za tă a
da telor cu ca ra cter personal , evenimentul a
aminti t celor i nteresaţi că pe 28 ianua rie 1982
a fos t semna tă Convenţia Consiliului Europei
pentru proteja rea persoanelor în ceea ce
pri veşte prelucra rea automa ti zată a datelor cu
ca ra cter pers onal. Începând cu anul 2007, 28
ianua rie a deveni t Ziua protecţiei da telor.

***
Conducerea Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti mulţumeşte studenţilor şi
absolvenţilor pentru că au ales să fie cei mai buni, cadrelor didactice şi personalului administrativ
pentru seriozitate, dăruire şi spirit de echipă, mass-media, angajatorilor şi instituţiilor publice
pentru sprijin şi relaţii excelente de colaborare, comunităţii locale pentru că a integrat perfect
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” în cadrul său, conducerii Agenţiei Române de Asigurare a
Calităţii în Învăţământul Superior, Ministerului Educaţiei Naţionale, Consiliului Rectorilor pentru
îndrumările şi sprijinul competent acordat.
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