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1. CUVÂNTUL RECTORULUI  
 
 

Asemeni  celorlal te insti tuţii  de 

învăţământ superior din România , 

Universi tatea „Constantin Brâncoveanu” este 

chemată să răspundă în continuare cerinţelor 

Procesului de la Bologna, potrivi t noilor 

s tandarde de cali tate, compatibilitate, 

performanţă  şi competitivi tate. Integrarea  în 

Aria Europeană a  Învăţămâtului Superior 

(EHEA) şi a Cercetării Ştiinţifi ce (ERA) aduce 

numeroase oportunităţi legate de mobilitate, 

integrare în reţele europene, parteneriate 

pentru cercetare inovare etc., pentru care 

Universi tatea Constantin Brâncoveanu va 

trebui  să-şi  mobilizeze toate resursele. În 

acelaşi timp însă , liberalizarea pieţei 

educaţionale creează premisele unei 

competi ţii  acerbe, căreia îi  vor face faţă doar 

cei care se angajează să susţină EXCELENŢA în 

toţi  pilonii  ei : educaţie, cercetare, inovare, 

contribuţie la dezvoltarea  comunitară . 

Confi rmarea este dată  de faptul  că 

Universi tatea Constantin Brâncoveanu a  fost 

acredi tată  în anul  2002 printre primele şase 

unităţi  de învăţământ de drept privat şi 

utili tate publică din ţara noastră şi, mult mai 

recent, în 2011, cotată  cu califi cativul  “grad de 

încredere ridicat” de către Agenţia Română de 

Asigurare a  Calităţii  în Învăţământul Superior. 

Structura  de tip consorţial, cu facul tăţi în 

municipiile Pi teşti , Rm. Vâlcea  şi  Brăila, face 

din Universitatea  Constantin Brâncoveanu un 

actor cu contribuţii semnificative la 

dezvol tarea  echilibrată  a trei regiuni 

administrative cu particularităţi economice şi 

sociale di feri te. În acelaşi timp, integrarea  în 

reţeaua europeană SPACE (European Network 

for Business Studies and Languages) creează 

premisele contribuţiei la dezvol tarea Ariei 

Europene a Învăţământului Superior (EHEA) şi 

a Ariei  Europene a Cercetării Ştiinţi fi ce (ERA). 
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Misiunea asumată de Universitatea 

Constantin Brâncoveanu şi  transpusă  în Carta 

Universi tară are în vedere generarea şi 

transferul de cunoştinţe către societate prin: 

a) formare ini ţială şi continuă la nivel 

universitar, în scopul  dezvol tării  personale, al 

inserţiei profesionale a individului şi a 

satis facerii  nevoii  de competenţă  a  mediului 

socioeconomic; b) cercetare ştiinţifi că , 

dezvol tare, inovare şi  transfer tehnologic, prin 

creaţie individuală şi  colectivă , în domeniul 

ştiinţelor, precum şi valori fi carea şi 

diseminarea  rezul tatelor acestora; c) 

contribuţie activă la dezvol tarea locală , 

regională şi naţională din punct de vedere 

social, economic, cul tural printr-o implicare 

puternică în viaţa  comunitară , soluţionarea 

problemelor concrete ale acesteia. 

 

 

Rector, 

Prof. univ.  dr. Ovidiu Puiu
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2. CADRUL JURIDIC, MISIUNEA ŞI 
OBIECTIVELE UNIVERSITĂŢII 

 

Universi tatea “Constantin Brâncoveanu” 
din Pi teşti  es te o universitate de drept privat 

şi  utilitate publică  ce funcţionează  pe baza 
principiului autonomiei universi tare, potrivi t 
legislaţiei  în vigoare, pentru coordonata 

academică şi de cercetare ştiinţi fică  şi  pe 
principiul non-profit, pentru coordonata 

gestiunii economico-financiare. Universitatea 
este o comunitate academică dis tinctă , 
fondată în anul 1991, care funcţionează în 

baza Constituţiei României , a legislaţiei din 
domeniul învăţământului  şi  a celorlal te 

reglementări  legale. Cadrul  legal  în baza 
căruia îşi des făşoară  activitatea  este asigurat 
de dispoziţiile Legii  nr. 242/23 aprilie 2002 

privind acredi tarea Universi tăţii „Constantin 
Brâncoveanu” din Pi teşti şi  ale Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi 
completările ul terioare. 

Universi tatea a luat fiinţă în anul 1991. 

Universi tatea „Constantin Brâncoveanu” din 
Pi teşti a dobândit personalitate juridică prin 

Sentinţa Tribunalului Argeş nr. 25/PJ din 7 
aprilie 2000. Universitatea „Constantin 

Brâncoveanu” din Pi teşti  a  fost acredi tată  prin 

lege, încă din anul  2002, făcând parte din 
primul  grup de şase insti tuţii  de învăţământ 

superior particulare care au beneficiat de 
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recunoaştere şi  a devenit astfel  o componentă 

a sis temului naţional  de învăţământ superior.  
În luna noiembrie 2010, Universi tatea 

„Constantin Brâncoveanu” din Piteşti  a primit 
vizi ta unei misiuni a Agenţiei Române de 
Asigurare a Cali tăţii în Învăţământul Superior 

(ARACIS), pentru evaluare insti tuţională 
externă. Scopul  evaluării ins ti tuţionale 
externe a  fost acela de a certi fi ca măsura  în 

care Universitatea „Constantin Brâncoveanu” 
din Pi teşti  pune în aplicare valorile de 

referinţă ale Procesului Bologna, 
exerci tându-şi  misiunea de a  oferi  programe 
de educaţie, formare profesională de nivel 

universitar şi  postuniversitar şi  participă la 
realizarea Spaţiului European al Cercetării 
Ştiinţi fi ce, prin obţinerea  unor rezultate la 

nivel  de excelenţă în domeniul cercetării 
ştiinţifi ce. Consiliul ARACIS a hotărât, în luna 

ianuarie 2011, acordarea calificativului „Grad 
de încredere ridicat” pentru Universitatea 
„Constantin Brâncoveanu” din Pi teşti , 

ins ti tuţia noastră  fiind a  treia insti tuţie de 
învăţământ superior de drept privat care 

primeşte cel  mai  înalt califi cativ din partea 
ARACIS.  

Universi tatea „Constantin Brâncoveanu” 

din Pi teşti es te organizată  şi  funcţionează 
independent de orice interferenţe ideologice 
sau poli tice. În cadrul  Universi tăţii „Constantin 

Brâncoveanu” din Pi teşti  funcţionează  6 
facul tăţi , la nivelul cărora sunt organizate 

programe de s tudii universitare de li cenţă 
acredi tate sau autorizate şi programe de 
master acreditate. Astfel , în prezent, în cele 

şase facul tăţi funcţionează un număr de 27 
programe de s tudiu de li cenţă şi 14 programe 
de s tudii  de master.  

Domeniul de competenţă  al Universităţii 
„Constantin Brâncoveanu” din Pi teşti  îl 

consti tuie ştiinţele economice şi sociale. 
Analiza  comparativă  a  programelor de s tudii 
ale universi tăţilor româneşti  ne arată  că 

Universi tatea „Constantin Brâncoveanu” este 
una dintre puţinele insti tuţii  de învăţământ 

superior românesc care abordează în 

exclusivi tate acest domeniu de ştiinţă . Astfel , 
domeniile şi  programele de s tudii  dezvol tate 

sunt: Ştiinţe Economice (Management; 
Marketing; Contabilitate şi  informatică  de 
gestiune; Economie şi  a faceri  internaţionale; 

Finanţe şi bănci ; Adminis trarea afacerilor; 
Economia  comerţului , turismului şi  serviciilor; 
Economie agroalimentară), Ştiinţe social  – 

politi ce (Administraţie publică, Comunicare şi 
relaţii publice; Jurnalism; Relaţii  internaţionale 

şi  s tudii  europene; Asistenţă  socială), Ştiinţe 
juridice (Drept).  

Sediul Universităţii este în municipiul 

Pi teşti, Calea Bascovului, nr. 2A, judeţul  Argeş, cu 
facultăţi în Pi teşti , Brăila şi Râmnicu Vâlcea. 
Telefoanele de contact sunt: (+40)248+22.10.98, 

(+40)248-21.26.27, fax: (+40)248-22.10.98, 
e-mail: secretariat.rector@univcb.ro, iar site-ul 

oficial este www.univcb.ro.  
În Carta  universităţii , elaborată în baza 

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi  avizată 

favorabil  de Minis terul  Educaţiei , Cercetării , 
Tineretului  şi Sportului , la articolul  11, se 

precizează  că :  
„Misiunea Universităţii  „Constantin 

Brâncoveanu” din Pi teşti es te de a genera şi 

de a transfera  cunoaştere către societate prin: 
a) formare iniţială şi continuă la nivel 

universitar, în scopul dezvoltării personale, al 

inserţiei profesionale a individului şi a 
satisfacerii nevoii de competenţă a mediului 

socio-economic; 
b) cercetare ştiinţifi că, dezvoltare, inovare 

şi  transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi 

colectivă, în domeniul ştiinţelor precum şi 
valorifi care şi diseminarea rezultatelor acestora; 

c) contribuţie activă la dezvoltarea locală, 

regională şi naţională din punct de vedere 
social, economic, cultural printr-o implicare 

puternică  în viaţa comunitară, soluţionarea 
problemelor concrete ale acesteia.” 
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3. ORGANIZAREA ŞI  
CONDUCEREA UNIVERSITĂŢII 

 

După promulgarea Legii educaţiei 
naţionale 1/2011 managementul Universi tăţii 
a  ini ţiat procesul  de organizare şi conducere a 
acestora conform legii . 

În primul rând a fost numit un colectiv de 
cadre didactice, inclusiv titulari la disciplinele 
juridice, pentru elaborarea noi Carte 
universitare şi alte colective pentru redactarea 
regulamentelor şi  metodologiilor cerute de 
noua lege. 

De asemenea, au fost organizate 
departamentele educaţionale, prin 
transformarea catedrelor existente la acel 
moment. Senatul universitar a aprobat ca 
personalul didactic să  fie încadrat, în funcţie de 
disciplinele gestionate, în trei  departamente: 
Departamentul  de ştiinţe economice, 
Departamentul de ştiinţe juridice şi 
administrative, Departamentul de limba 

română, limbi străine şi ştiinţe ale comunicării. 
Cele trei departamente au fost organizate la 
nivel de universitate, datori tă caracterului 
consorţial al insti tuţiei noastre, cu programe de 
s tudii paralele în cele trei centre în care 
funcţionează: Pi teşti , Brăila şi Rm. Vâlcea. 
Totodată, au fost reorganizate Departamentul 
pentru învăţământ cu frecvenţă redusă şi 
Departamentul  psihopedagogic. 

În cursul anului 2012 au fost alese 
s tructurile de conducere şi componentele 
organizatorice ale Universi tăţii : senatul 
universitar, consiliile facul tăţilor şi  consiliile 
departamentelor. 

De asemenea, tot în cursul anului 2012, 
au fost alese sau numite (după caz, conform 
prevederilor legale) conducerea universi tăţii , 
a facul tăţilor, a departamentelor etc.  

Tabelul nr. 1. Conducerea universităţii 

NR. 
CRT. 

FUNCŢIA DE CONDUCERE 
GRAD DIDACTIC, 

 NUMELE ŞI PRENUMELE 
1. Rector Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu  
2. Preşedintele senatului universi tar Prof. univ. dr. Ion Scurtu 
3. Prorector cu activi tatea didactică Prof. univ. dr. Marius  Gust 
4. Prorector cu activi tatea ştiinţifi că Conf. univ. dr. Sebastian Ene  

 

PROF. UNIV. D R. OVID IU PUIU, RECTORUL UNIVERSITĂŢII 

Profesor universi tar din anul  2000, doctor în economie, membru al 

„International Association for Conservation of Natural Resources  and 

Energy”, New York, SUA.  

S-a  impus ca  un cercetător valoros  la Insti tutul de Economie 

Mondială şi în învăţământul superior economic din ţara  noastră şi  din 

s trăinătate, publicând 11 cursuri universi tare, peste 60 de comunicări , 

s tudii  şi  articole şi  participând, în calitate de di rector sau membru la 

numeroase proiecte de cercetare ştiinţi fică . Lucrarea sa  „Energia –
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problemă de interes  planetar” apărută  în 

1996, a s târni t un interes deosebit în ţară şi 

peste hotare, determinând „International 

Association for Conservation of Natural 

Resources and Energy” din New York să-l 

aleagă  membru cu drepturi  depline. A 

participat la numeroase stagii de pregăti re şi 

documentare în Austria , Franţa , Germania , 

Italia, Marea Bri tanie, Mexic, Spania . 

Experienţa managerială se datorează  pozi ţiilor 

de di rector de s tudii, decan, prorector la 

Universi tatea „Constantin Brâncoveanu”, 

coordonator al facul tăţilor din Pi teşti .  

Se remarcă  prin capacitate managerială 

de excepţie, dovedită în tot ceea  ce 

întreprinde şi prin contribuţia remarcabilă la 

crearea bazei tehnico-materiale a facul tăţilor 

din toate cele trei  oraşe: Pi teşti, Brăila şi 

Râmnicu Vâlcea. Es te unul  dintre fondatorii 

activi  ai  Universităţii  „Constantin 

Brâncoveanu”, promotor al  Programului 

ERASMUS şi  al parteneriatelor internaţionale. 

Es te deţinător al Ordinului „Meri tul pentru 

învăţământ” în grad de ofi ţer, conferi t prin 

decret prezidenţial. 

 

PROF. UNIV. D R. ION SCURTU,  
PRŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

Profesor 

universitar începând 

cu anul  2003, doctor 

în ştiinţe agricole, 

membru ti tular al 

Academiei de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice, 

cercetător principal 

gradul  I , autor şi 

coautor la 19 cărţi 

de specialitate, din 

care două în edi turi  s trăine, a peste 150 de 

s tudii  şi  comunicări ştiinţifi ce la manifestări 

ştiinţifi ce interne şi  internaţionale; di rector şi 

membru în numeroase proiecte de cercetare 

ştiinţifi că . În perioada 1988-2000 a coordonat 

Programul  Naţional  de Cercetare în Domeniul 

Legumiculturii şi Floricul turii , a fost 

coordonator la  nivel  naţional al  Programului 

NATO „Noi Tehnologii Agricole”(1997-2000). 

Deţine specializări în Germania  (Management 

în agricultură), Franţa şi  Italia (Genetica şi 

ameliorarea leguminoaselor alimentare), 

Japonia (Introducerea rezis tenţei la boli la 

plantele cul tivate), Austria –AIEA (Utilizarea 

mutagenezei  în ameliorarea  plantelor), Scoţia , 

Anglia şi Germania (Crearea sistemului 

naţional de consul tanţă agricolă). Ti tular al 

unor invenţii brevetate şi  al unor produse 

omologate (în calitate de singur autor sau 

autor principal  a  obţinut 7 soiuri  noi de plante 

cul tivate şi a  colaborat la alte 4 soiuri , toate 

creaţiile fiind omologate şi  introduse în 

Regis trul  Naţional al  soiurilor de plante 

agricole). Es te deţinător al  Premiului 

Asociaţiei Generale a Inginerilor din România , 

al  Premiului Societăţii  Române a 

Horticul torilor, al  Premiului  Academiei  de 

Ştiinţe Agricole şi  Silvice. Deţine 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. 
CRT. 

FUNCŢIA ADMINISTRATIVĂ  
GRAD DIDACTIC, 

 NUMELE ŞI PRENUMELE 
Facultatea  de Management Marketing în Afaceri  Economice Pi teşti 

1. Decan Conf. univ. dr. Mihaela Asandei 

2. Prodecan Lect. univ. dr. Cris tina Gănescu 
Facultatea  de Management Marketing în Afaceri  Economice Brăila 

1. Decan Conf. univ. dr. Vechiu Camelia 
2. Prodecan Lect. univ. dr. Gianina  Ciorăşteanu 

Facultatea  de Management Marketing în Afaceri  Economice Rm. Vâlcea 
1. Decan Prof. univ. dr. Iuliana Ciochină 
2. Prodecan Conf. univ. dr. Laura  Pănoiu 

Facultatea  de Finanţe - Contabili tate Pi teşti 
1. Decan Conf. univ. dr. Silvia Dugan  

Facultatea  de Ştiinţe Juridice, Adminis trative şi  ale Comunicării Pi teşti 
1. Decan Prof. univ. dr. Radu Pârvu 
2. Prodecan Lect. univ. dr. Cris tina Şerbănică 

Facultatea  de Ştiinţe Administrative şi ale Comunicării Brăila 
1. Decan Conf. univ. dr. Liliana Gherman 

Tabelul nr. 3. Conducerea departamentelor de specialitate – directori de 
departament 

NR. 
CRT. 

FUNCŢIA DE CONDUCERE 
GRAD DIDACTIC, 

 NUMELE ŞI PRENUMELE 
1. Departamentul de ştiinţe economice Conf. univ. dr. Eugenia Antonescu 
2. Departamentul de ştiinţe juridice şi 

administrative 
Conf. univ. dr. Nicolae Grădinaru 

3. Departamentul de limba română, limbi 
s trăine şi  ştiinţe ale comunicării 

Lect. univ. dr. Georgiana Mîndreci 

4. Departamentul pentru învăţământ cu 
frecvenţă redusă 

Prof. univ. dr. Elena Enache 

5. Departamentul psihopedagogic Lect. univ. dr. Mihaela Savu 

Tabelul nr. 4. Conducerea departamentelor/structurilor funcţionale ale universităţii  

NR. 
CRT. 

FUNCŢIA DE CONDUCERE  NUMELE ŞI PRENUMELE, FUNCŢIA 

1. Di recţia  economică Florin Dima, di rector 
2. Di recţia  resurse umane Alina Voiculeţ, di rector 
3. Di recţia  adminis trativă Narcis Stan, director 

4. Di recţia  de relaţii internaţionale şi  relaţii 
publice  

Tudorel Popescu, di rector 

5. Di recţia  de evaluarea şi asigurarea calităţii Andreea Gangone, di rector 

6. Oficiul  juridic Cornelia Savu, consilier juridic 
7.  Secretariatul  tehnic Georgeta Marinescu, secretar şef 
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1 

Legend :ă  F.M .M.A.E F.F.C.

F.S. A.C.  - 

. - Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice;  - Facultatea de Finan e-Contabilitate;  ţ
J. F acultatea de Şt iinţe Juridice, Admi nist rat ive şi ale Comunicării ; Facultatea de Ştiinţe Admi nist rat ive şi al e ComunicăriiF.S.A.C.  - 

PRORECTOR
 ACTIVITATE DIDACTICĂ

PRORECTOR 
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Departamentul 
de 

economi eŞtiinţe c

Centre de cercetare

Biblioteca

Secretariatul tehnic
 Secretar şef Universi tate

Biroul de eliberări diplome

DECAN

DECAN Prodecan

DECAN

DECAN Prodecan

DECAN Prodecan DECAN Prodecan

Comisia de 
evaluare şi asigurare 

a calităţii

Comisia de etică

Corpul de control 
al Rectorului

�

�

�

�

�

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

Comisia entru Activitatea Didactică 
şi  Asigurarea Calităţii Învăţământului

p

Comisia entru Activitatea de Cercetare 
Şti inţifică, Editarea Manualelor 

şi Publicarea Rezultatelor Cercetări i

p  

Comisia pentru Asigurarea Drepturilor 
şi Libertăţilor Academice şi a 

Drepturilor şi  Libertăţilor Studenţilor

O
r
g
a
n

g
r
a
m
a

i

Oficiu Juridic

Direc  ţia ăeconomic

Direc  ţia Resurse Umane 

Direc  ţia de 
 Relaţii Internaţ ionale şi 

Relaţii Publice

Centrul de consiliere 
i informareş  în carieră

Direc  ţia Evaluarea şi 
Asigurarea Calităţii

Direc  administrativţia ă

Departamentul de 

ale Comunic

Limba 
Română, Limbi St răine 

ş i Ştiin ţe ării  

Departamentul 
de 

 
Ştiinţe 

Juridice şi Administrative

Departamentul pentru  
u lÎnvăţământ  cu 

Frecvenţă Redusă

Departamentul 
Psihopedagogic
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4. PERSONALUL INSTITUŢIEI  
ŞI POSTURILE DIDACTICE VACANTE 

 
Principala resursă a unei universităţi o 

consti tuie capi talul uman, de fapt, am putea 
spune capi talul intelectual  şi , prin urmare, 
dezvol tarea  resurselor umane reprezintă un 
obiectiv priori tar, ce trebuie desfăşurat 
continuu şi în baza unei s trategii coerente.  

Încă  de la  înfiinţare, Universi tatea 
„Constantin Brâncoveanu” din Pi teşti  a avut în 
vedere elaborarea şi implementarea  unor 
politici de resurse umane în scopul asigurării 
performanţei  organizaţionale, prin 
valori fi carea contribuţiilor individuale şi  de 

grup şi menţinerea unor standarde de calitate 
ridicate în învăţământul  superior. 
Universi tatea are ca obiectiv principal 
excelenţa  în procesul  didactic şi de formare, 
obiectiv ce poate fi  atins prin calitatea 
corpului  profesoral .  

Din analiza  în dinamică a  s tructurii 
corpului  profesoral  rezul tă  consolidarea  în 
timp a  componentei cu norma de bază, 
precum şi ponderea ridicată  a cadrelor cu 
grad de profesor şi conferenţiar care au 
norma de bază în Universi tate. 

Tabelul nr. 5. Efectivul şi structura cadrelor didactice în anul 2012 

Grad didactic 
Norma de bază Colaboratori  Total 

absolut % absolut % absolut % 
Profesori 11 9 0 0 11 7 
Conferenţiari  27 22 4 17 31 21 

Subtotal  38 31 4 17 42 28 
Lectori 46 37 18 78 64 44 
Asistenţi 37 30 1 5 38 26 
Preparatori 3 2 0 0 3 2 

TOTAL 124 100 23 100 147 100 
 

La s fârşi tul anului 2012, în Universi tatea 
„Constantin Brâncoveanu” din Pi teşti  îşi 
des făşurau activi tatea  124 cadre didactice cu 
norma de bază  (84%), din care 31% cu grade 
didactice de profesor şi  conferenţiar şi  23 
(adică 16%) de colaboratori  (Tabelul  nr. 5).  

În dinamică, se remarcă  o scădere a 
numărului  de cadre didactice asociate, 
punându-se accent pe creşterea cali tăţii 
proceselor de predare – seminarizare, prin 
acoperi rea disciplinelor cu cadre didactice 
proprii  (Tabelul  nr. 6).  

 

Tabelul nr. 6. Evoluţia cadrelor didactice la Universitatea „Constantin Brâncoveanu” 
în perioada 2006-2012 (la sfârşitul anului) 

Indicatori structurali  
semnificativi ai personalului didactic 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

- 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 
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Indicatori structurali  
semnificativi ai personalului didactic 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

- 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 
(pondere în total cadre cu norma de bază) 

23 29 29 26 29 30 31 

 

Gradul  de acoperi re a  posturilor din statele de funcţii  – personal  didactic ale facultăţilor la 
sfârşi tul  anului 2011 a  fost de 99% (Tabelul  nr. 7).  

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

Facultatea 

Statul 
FMMAE 
Piteşti şi 

FFC Piteşti 

Statul 
FSJAC  
Piteşti 

Statul 
FMMAE 
Brăila 

Statul 
FSJAC 
Brăila 

Statul  
FMMAE 

Rm. 
Vâlcea 

Total 

Total posturi  36 36 20 11 45 148 

Din care ocupate 
total  35 34 19 9 42 139 

% 97 94 95 82 95 94 

D
in

 c
ar

e 

Posturi de profesor - total  4 3 2 0 5 14 
Din care 
ocupate 

total  4 3 2 0 5 14 
% 100 100 100 0 100 100 

Posturi de conferenţiar - 
total  

9 8 4 3 9 33 

Din care 
ocupate 

total  9 8 4 3 9 33 
% 100 100 100 100 100 100 

Total profesori şi 
conferenţiari  

13 11 6 3 14 47 

Din care 
ocupate 

total  13 11 6 3 14 47 
% 100 100 100 100 100 100 

Posturi de lector - total  15 20 7 4 18 64 

Din care 
ocupate 

total  14 18 7 3 15 57 
% 93 90 100 75 83 89 

Posturi de asistent - total 8 3 6 4 13 34 
Din care 
ocupate 

total  8 3 5 3 13 32 
% 100 100 83 75 100 94 

Posturi de preparator - total 0 2 1 0 0 3 
Din care 
ocupate 

total  0 2 1 0 0 3 
% 0 100 100 0 0 100 

 

Pentru 8 din cele 9 posturi  vacante, au fost organizate concursuri de ocupare în cursul 
anului  universitar curent. Posturile scoase la concurs , în urma aprobării Senatului şi MEN sunt:  
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FACULTATEA DE MANAGEMENT MARKETING ÎN AFACERI ECONOMICE PITEŞTI ŞI  
FACULTATEA DE FINANŢE - CONTABILITATE PITEŞTI 

Poziţia 28 
lector universitar 

Comunicare în afaceri  în limbi  străine - engleză; 
Corespondenţă  de afaceri în limbi s trăine - engleză 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, ADMINISTRATIVE ŞI ALE COMUNICĂRII PITEŞTI 

Poziţia 30 
lector universitar 

Drept consti tuţional  şi  ins tituţii publice; 
Drept internaţional public; 
Drept internaţional public şi  privat 

Poziţia 31 
lector universitar 

Teoria  generală  a dreptului ; 
Sis teme juridice comparate; 
Dreptul  penal al  afacerilor 

FACULTATEA DE MANAGEMENT MARKETING ÎN AFACERI ECONOMICE BRĂILA 

Poziţia 19 
asistent universitar 

Comunicare în afaceri  în limba engleză; 
Corespondenţă  în afaceri în limba engleză 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI ALE COMUNICĂRII BRĂILA 

Poziţia 11 
asistent universitar 

Limba s trăină (Limba franceză) 
Corespondenţă  în adminis traţie în limbi  străine (Limba engleză; 
Limba franceză); 
Comunicare de afaceri în limba franceză; 
Corespondenţă  de afaceri în limba franceză 

FACULTATEA DE MANAGEMENT MARKETING ÎN AFACERI ECONOMICE RM. VÂLCEA 

Poziţia 30 
lector universitar 

Poli tici publice în UE şi  în România . Tehnici  şi metode de adoptare a  
deciziei publice; 
Management în administraţie şi  în servicii publice. Ştiinţa  
administraţiei ; 
Macroeconomie 

Poziţia 31 
lector universitar 

Tehnologie hotelieră  şi  de restaurant; 
Managementul vânzărilor; 
Management şi tehnici în a faceri  economice 

Poziţia 32 
lector universitar 

Fiscalitate; 
Managementul financiar al fi rmei ; 
Finanţe publice 

 

Universi tatea pune accent pe formarea 
continuă a personalului , conform 
dezideratelor Universi tăţii şi  a speci ficului 
activi tăţilor didactice desfăşurate, prin 
perfecţionarea cadrelor didactice prin 
doctorat şi master, prin măsuri s timulatorii şi 
o motivare superioară, suportând taxele 
anuale de şcolarizare pentru cadrele didactice 

înscrise la  doctorat în di ferite insti tuţii 
organizatoare de doctorat. 

Din totalul  cadrelor didactice, 93% sunt 
doctori  şi doctoranzi , aspect care reflectă 
preocuparea permanentă a Universi tăţii 
pentru a susţine pregăti rea profesională a 
corpului  profesoral  (Tabelul nr. 8).  
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Tabelul nr. 8. Situaţia doctorilor şi doctoranzilor la sfârşitul anului 2012 

Grad didactic 
Doctori  Doctoranzi  

Total doctori şi 
doctoranzi  

Total 
Normă 

baza 
Asociaţi  Total 

Normă 
baza 

Asociaţi  Total 
Normă 

baza 
Asociaţi  

Prof. 11 11 0 0 0 0 11 11 0 
Conf. 31 27 4 0 0 0 31 27 4 
Lect. 55 46 9 4 0 4 59 46 13 
Asist. 13 12 1 21 21 0 34 33 1 

Prep. 0 0 0 3 3 0 3 3 0 
Total Universitate 110 96 14 28 24 4 138 120 18 

 

Mai mult de două treimi din totalul 
doctorilor şi  doctoranzilor care funcţionează 
în Universitate au ca domeniu de competenţă 
ştiinţele economice. Toate disciplinele din 
planul  de învăţământ sunt acoperi te cu 

personal didactic având specialitatea postului 
ocupat sau doctoratul  în profilul postului , iar 
ti tularii de disciplină au ti tlul  de doctor 
(Tabelul nr. 9).  

Tabelul nr. 9. Specializarea/domeniul studiilor de doctorat ale  
cadrelor didactice ale universităţii  

Specializarea/domeniul studiilor 
de doctorat (inclusiv a doua 

diplomă de doctor) 

Nr. cadre  
didactice 

Specializarea/domeniul studiilor  
de doctorat (inclusiv a doua 

diploma de doctor) 

Nr. cadre 
didactice 

Absolut % Absolut % 
Economic 33 24 Administrarea  afacerilor 2 1 
Relaţii economice internaţionale 25 18 Drept 22 16 

Contabilitate  11 8 Filologie 13 9 
Finanţe 4 3 Comunicare - Jurnalism 3 2 
Relaţii comerciale şi  financiare 
internaţionale 

2 1 
Filozofie - Sociologie - Is torie- 
Psihologie - Pedagogie 

7 5 

Management 1 1 Tehnic 2 1 
Economie mondială 3 2 Matematică-Informatică 4 3 
Merceologie-managementul  
calităţii 

1 1 Agronomie 2 1 

Statis tică 1 1 Medicină 1 1 
Marketing 1 1 Administraţie 2 1 
   Total 140 100 

 

Vârsta  medie a  personalului didactic 
este cuprinsă între 35 şi  45 de ani , consti tuind 
o premisă puternică  în crearea unei 
perspective certe în ceea ce priveşte 

încadrarea  şi  s tabilizarea cadrelor didactice cu 
norma de bază  şi  acoperi rea  în perspectivă  a 
activi tăţilor cu cadre didactice competente.  
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Tabelul nr. 10. Personalul didactic auxiliar şi administrativ 

Departament/Structură funcţională Piteşti Rm. Vîlcea Brăila Total 

Relaţii internaţionale 3 0 0 3 
Bibliotecă – Documentare 2 2 2 6 
Proiectare – Multiplicare – Procesare materiale didactice 2 0 1 3 
Secretariat 7 7 3 17 
Contabilitate 4 3 3 10 

Juridic 0 1 0 1 
Administrativ  9 10 9 28 
Total 27 23 18 68 

 

Realizarea  misiunii Universităţii 
presupune exis tenţa alături  de personalul 
didactic şi  a personalului didactic auxiliar şi 
administrativ. Structura acestor categorii  de 

personal pe centre în care funcţionează 
Universi tatea, dar şi cumulat la nivel  de 
insti tuţie este prezentată în Tabelul nr. 10. 

 

 



  

  

  

  
   

  

 17 

 

 
 
 

5. ASIGURAREA CALITĂŢII  
ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE 

  

Modul  în care se desfăşoară  şi se ţin sub 
control  activi tăţile din Universitatea 
„Constantin Brâncoveanu” este reglementat 
prin s tabilirea , documentarea, implementarea 
şi  menţinerea unui sistem de management al 
calităţii. Acest sistem urmăreşte orientarea 
spre performanţă a întregii activi tăţi 
universitare, pentru a  răspunde astfel 
cerinţelor tuturor categoriilor de beneficiari , 

di recţi şi indi recţi , cât şi aşteptărilor 
partenerilor şi  a al tor părţi  interesate. 

Politica noastră referitoare la calitate se 
axează pe îmbunătăţirea continuă a tot ceea ce 
întreprindem, prin promovarea spiritului de 
creativitate şi responsabilizarea fiecărui salariat 
în realizarea misiunii sale. Priorităţile noastre 
sunt: beneficiarii, resursele, cercetarea ştiinţifică, 
comunicarea. 

 
Aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii 
Sis temul de asigurare a calităţii 

serviciilor educaţionale şi  de cercetare 
ştiinţifi că adoptat de către Universitatea 
„Constantin Brâncoveanu” din Pi teşti  are ca 
scop: asigurarea  unei  corelări  mai  bune a 
serviciilor educaţionale şi  de cercetare 
ştiinţifi că cu cerinţele clienţilor şi  ale celorlal te 
părţi  interesate; îmbunătăţi rea  permanentă  a 
calităţii  serviciilor educaţionale şi  a  celor de 
cercetare ştiinţi fică ; dezvoltarea unei culturi a 
calităţii în cadrul Universi tăţii „Constantin 
Brâncoveanu” din Pi teşti şi asigurarea unei 
protecţii  reale a  intereselor clienţilor şi  ale 
celorlal te părţi interesate de serviciile oferi te 
de către Universi tate; defini rea şi 
implementarea  unui  sistem de evaluare 
internă a  calităţii proceselor didactice şi  de 
cercetare ştiinţifi că , de evaluare externă, în 
vederea certifi cării conformităţii  acestor 
procese cu s tandardele naţionale, europene şi 
cu cele internaţionale aplicabile; 
îmbunătăţi rea  clari tăţii în ceea ce priveşte 
responsabilităţile membrilor comunităţii 
Universi tăţii „Constantin Brâncoveanu” din 
Pi teşti şi  asigurarea cali tăţii serviciilor 
educaţionale şi  de cercetare ştiinţifi că ; 

asigurarea  transparenţei  necesare în utilizarea 
de către Universitatea  „Constantin 
Brâncoveanu” din Pi teşti  a resurselor 
financiare alocate de la  buget şi  a celor 
private, pentru realizarea  obiectivelor sale 
privind serviciile educaţionale şi cele de 
cercetare; facilitarea recunoaşterii reciproce, 
la nivel european a certi fi catelor, diplomelor 
şi  ti tlurilor universitare. Sistemul  de asigurare 
a  calităţii serviciilor educaţionale trebuie să fie 
centrat pe rezul tatele învăţării , rezul tate 
exprimate în termeni de cunoştinţe, 
competenţe profesionale, valori şi  atitudini 
care se obţin prin parcurgerea unui  nivel  de 
învăţământ, respectiv a unui program de 
s tudiu. 

Procedurile şi  activi tăţile de evaluare a 
calităţii  sistemului de învăţământ şi  cercetare 
ştiinţifi că din Universi tatea „Constantin 
Brâncoveanu” din Pi teşti au fost elaborate şi 
sunt aprobate de senatul  Universităţii , încă 
din anul 2005 şi actualizate ulterior. 
Reglementările interne privi toare la 
managementul cali tăţii sunt prezentate în 
Regulamentul  privind asigurarea cali tăţii 
serviciilor educaţionale. 
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Sistemul de asigurare a calităţii al Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din 
Piteşti, se referă la următoarele domenii: 

1. Capaci tatea insti tuţională; 
2. Eficaci tatea educaţională; 
3. Sis temul de management al calităţii . 

 
Conducerea Universi tăţii „Constantin 

Brâncoveanu” din Pi teşti  trebuie să asigure 
capaci tatea  insti tuţională (comunitatea 
Universi tăţii „Constantin Brâncoveanu” din 
Pi teşti, s tructuri ins ti tuţionale, adminis trative 
şi  manageriale şi baza materială) din punct de 
vedere canti tativ şi  calitativ, la nivelul 
exigenţelor viziunii şi misiunii sale. 

În cadrul  Universităţii  „Constantin 
Brâncoveanu” din Pi teşti eficacitatea 
educaţională, referi toare la  capacitatea  de a 
obţine rezul tatele aşteptate ale proceselor 
didactice şi de cercetare ştiinţi fi că, prin 
utilizarea  corespunzătoare a resurselor, se 
evaluează  pe baza  următoarelor elemente: 
conţinutul programelor de s tudii, rezultatele 
învăţării , activi tatea de cercetare ştiinţifi că , 
metodică , activi tatea  financiară  şi  activi tatea 
tehnico-adminis trativă. 

Universi tatea „Constantin Brâncoveanu” 

din Pi teşti are implementat şi menţine un 
sistem de management al  calităţii. Sistemul  de 
management al cali tăţii implementat de către 
Universi tatea „Constantin Brâncoveanu” din 
Pi teşti implică  defini rea şi  aplicarea  unor 
proceduri  interne specifice privind elaborarea, 
monitorizarea  şi  revizui rea  periodică  a 
proceselor didactice şi de cercetare ştiinţifi că , 
în scopul îmbunătăţi rii continue a rezul tatelor 
în acord cu evoluţia  cerinţelor clienţilor şi ale 
celorlal te părţi interesate şi cu modi ficările 
intervenite în reglementările aplicabile. 
Conducerea Universi tăţii „Constantin 
Brâncoveanu” din Pi teşti  are responsabilitatea 
actualizării şi  implementării politi cii şi 
obiectivelor referi toare la cali tate, a 
menţinerii conformităţii  sistemului  de 
management al calităţii cu s tandardele de 
referinţă . 

 
Structurile de gestiune a calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică 
La  nivelul  Universităţii  „Constantin 

Brâncoveanu” din Pi teşti  problematica 
asigurării calităţii serviciilor educaţionale şi  de 
cercetare ştiinţi fi că este gestionată  de Comisia 
de calitate, formată în conformitate cu art. 10 
şi  11 din Legea 87/2006 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 
75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei , 
cu modificările ul terioare. La nivelul fiecărei 
facul tăţi  au fost consti tui te, în baza aceluiaşi 

act normativ, comisii pentru evaluarea şi 
asigurarea  calităţii formate din decani , 
responsabilii cu calitatea/auditorii interni , 
care colaborează  şi conlucrează  în mod 
integrat cu Comisia centrală  de la  nivelul 
Universi tăţii „Constantin Brâncoveanu” din 
Pi teşti. Activi tatea  comisiilor este asistată 
logistic de către Departamentul de 
Management al Calităţii.  

 
A. În anul 2012, activitatea Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la nivel de 

Universitate a vizat următoarele direcţii de acţiune:  
1. Îmbunătăţi rea  strategiei universi tăţii  în 

domeniul asigurării  calităţii. 
2. Coordonarea  activi tăţii  de 

management al cali tăţii  în vederea creşterii 
eficienţei  procesului didactic şi de cercetare 
ştiinţifi că , prin formarea de noi auditori  în 

domeniul managementului  calităţii, realizarea 
de audituri  interne la nivelul facul tăţilor, 
departamentelor şi compartimentelor 
funcţionale din Universitatea  „Constantin 
Brâncoveanu” din Pi teşti pentru verifi carea 
modului în care sunt aplicate procedurile, 
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activi tăţile de evaluare şi asigurare a cali tăţii 
aprobate de Senatul  universi tăţii. 

3. Acordarea de consul tanţă privind 
întocmirea rapoartelor de autoevaluare ale 
programelor de s tudii de li cenţă/masterat. 

4. Consilierea comisiilor CEAC din 
facul tăţi  şi a  departamentelor cu privi re la 
elaborarea rapoartelor anuale de asigurare a 
calităţii academice. 

5. Creşterea  calităţii  corpului  profesoral 
prin perfecţionarea procesului  de evaluare a 
performanţelor profesionale ale cadrelor 
didactice din Universi tatea  „Constantin 

Brâncoveanu” din Pi teşti ;  
6. Îmbunătăţi rea activităţii de monitorizare 

a procesului didactic;  
7. Promovarea culturii calităţii în cadrul 

activi tăţii didactice şi  de cercetare ştiinţi fică ;  
8. Asigurarea  transparenţei informaţiilor 

privind calitatea academică din universitate.  
9. Colaborarea  cu toate compartimentele 

din universi tate în vederea  asigurării cali tăţii 
academice.  

10. Elaborarea  prezentului raport privind 
s tarea universităţii .  

 
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 

evaluare a rezultatelor activităţii didactice, 
manageriale şi de cercetare ştiinţifică a 
personalului didactic. Procesul  de evaluare a 
activi tăţii didactice, manageriale şi  de 
cercetare ştiinţifi că  s-a  derulat în lunile 
septembrie-octombrie 2012, conform 
Regulamentului privind evaluarea activităţii  
personalului didactic, rezul tatele acestui 
proces fiind validate de Senatul  Universităţii . 
Acest regulament include procedura  evaluării 
activi tăţii cadrelor didactice din Universitatea 
„Constantin Brâncoveanu”, procedură  care 
este fundamentată pe completarea  a  trei 
formulare de evaluare, respectiv:  

Formularul A - Grilă de evaluare a 
activi tăţii profesionale şi ştiinţi fi ce a cadrelor 
didactice care este completată  de subiectul 
evaluat la  rubrica  autoevaluare şi  de decan. 
Cri teriile de evaluare vizează, în general , 
activi tatea didactică , activi tatea de cercetare, 
contribuţia ştiinţifi că , prestigiul profesional . 
Cri teriile se diferenţiază  în raport de funcţia 
ocupată a persoanei evaluate. Grila  de 
evaluare a  activi tăţii profesionale şi  ştiinţifi ce 
are la  bază  tehnica scoringului – pentru 
fiecare cri teriu conţinut se acordă un puncta j, 
în funcţie de performanţa  celui evaluat, iar 
prin totalizarea  tuturor puncta jelor acordate 
la toate cri teriile se obţine un punctaj general , 
ceea  ce permite o ierahizare/clasifi care a 

tuturor cadrelor didactice, dar şi comparaţii 
între acestea, precum şi în timp, putându-se 
observa evoluţia cadrelor evaluate. 

Formularul B - Chestionar de evaluare a 
satis facţiei  studenţilor este completat de 
seriile sau grupele de studenţi  la care este 
ti tular cadrul didactic evaluat. Chestionarul se 
va  completa  înainte de sesiunea de examene 
de către s tudenţii care au fost prezenţi  în 
proporţie de 30% la activi tăţile didactice. 

Formularul C – Chestionarul de evaluare 
colegială. Evaluarea  colegială s-a realizat de o 
comisie formată dintr-un număr par de 
membri , cri teriile de alegere fiind: jumătate 
din membrii  comisiei au fost desemnaţi  de 
şeful de catedră/departament din domeniul  în 
care se desfăşoară activi tatea cadrului 
didactic evaluat, iar cealaltă  jumătate a  fost 
numită  de însuşi cadrul  didactic evaluat. 
„Chestionarul de evaluare colegială” este 
completat de către cadrele didactice din 
cadrul departamentelor şi  de alte cadre 
didactice din facul tate/universi tate în urma 
efectuării unor vizi te în cadrul orelor de curs 
şi /sau seminar. Scopul  procedurii  de evaluare 
este de a menţine şi îmbunătăţi 
performanţele cadrelor didactice şi  de a 
descrie metodologia clară şi  transparentă  de 
evaluare profesională individuală a 
personalului didactic, aceasta constituind un 
document al sistemului cali tăţii. 
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Tabelul nr. 11. Rezultatele evaluării personalului didactic  
la nivelul anului universitar 2011-2012  

FACULTATEA 
 

Foarte bine Bine Satisfăcător Nesatisfăcător 
abs % abs % abs % abs % 

Management Marketing în Afaceri 
Economice Pi teşti 

13 93 - 0 1 7 - 0 

Finanţe Contabili tate Pi teşti 10 91 1 9 - 0 - 0 
Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale 
Comunicării Pi teşti 

8 54 5 33 2 13 - 0 

Management Marketing în Afaceri 
Economice Vâlcea 

36 100 - 0 - 0 - 0 

Management Marketing în Afaceri 
Economice Brăila 

13 93 1 7 - 0 - 0 

Ştiinţe Administrative şi ale 
Comunicării Brăila 

11 100 - 0 - 0 - 0 

TOTAL 91 90 7 7 3 3 - 0 
 

 

90%

7%3%0%

Foarte bine Bine Satisfacator Nesatisfacator

 
 

B2. Coordonarea evaluării cursurilor şi  
a personalului didactic de către studenţi. 
Procesul evaluării personalului didactic de 
către s tudenţi  s-a  derulat pe parcursul 
întregului an universitar, conform programării 
şi  procedurii prevăzute în Regulamentul 
privind evaluarea personalului didactic, iar 
rezul tatele au fost validate de Senatul 
Universi tăţii. Cali tatea  activi tăţii  corpului 
profesoral  se asigură  prin metodologii şi 
proceduri  proprii , elaborate în conformitate 
cu reglementările legale în vigoare.  

În anul  universitar 2011-2012, prin 
programul de evaluare a cursurilor de către 
s tudenţi, nivelurile li cenţă şi masterat, s-a 
urmări t evaluarea a  cel puţin uneia dintre 
disciplinele predate de cadrele didactice, 
astfel încât fiecare cadru didactic să poată fi 
evaluat de către studenţi o dată pe an, la una 
dintre disciplinele predate. Au fost evaluate 
64 de discipline, fiind completate aproximativ 
1500 de chestionare valide. 



  

  

  

  
   

  

 21 

Rezultatele obţinute indică un nivel 
ridicat de satisfacţie generală a  s tudenţilor, 
scorul mediu global obţinut pe universitate 
fiind de 4,5 pe o scală de evaluare a 
aprecierilor cu cinci trepte, 5 fiind nivelul 
maxim, iar 1 nivelul  minim. 

Cele mai favorabile aprecieri se referă  la 
disponibilitatea cadrului  didactic de a 
răspunde la  întrebările şi nelămuri rile 
s tudenţilor, ceea ce atestă caracterul deschis 
al comunicării dintre s tudenţi şi profesori .  

De asemenea, s tudenţii sunt mulţumiţi 
de modul  în care se organizează  şi  planifică 

cursurile: cadrele didactice utilizează eficient 
timpul  alocat cursului  (termină de predat 
materia , nu întârzie), anunţă din timp 
procedura  şi cri teriile de evaluare, prezintă 
clar ideile principale ale cursului  şi obiectivele 
acestuia, urmărind îndeaproape îndeplini rea 
lor pe parcursul  semestrului. Aspectul  predării 
evaluat de către s tudenţi vizează metodele şi 
materialele didactice utilizate în procesul  de 
predare-învăţare, răspunsurile s tudenţilor 
indicând că  acestea  sprijină suficient procesul 
de învăţare al s tudenţilor. 

Tabelul nr. 12. Scorurile obţinute la evaluarea disciplinelor  

Discipline evaluate Scor  Discipline evaluate Scor 

Dreptul  muncii 4,913 
 Analiză  canti tativă  în micro şi  

macroeconomie 
4,580 

Comunicare în limba engleză 4,910 
 Dezvol tare durabilă şi protecţia 

mediului 
4,580 

Comerţ internaţional şi politi ci  
comerciale 

4,865 
 

Teoria  generală  a dreptului 4,556 

Limba engleză 4,857  Analiză  economică  financiară 4,538 
Contabilitate de gestiune 4,840  Derularea afacerilor economice 4,525 

Baze de date 4,832 
 Fundamentele tehologiei şi 

merceologiei 
4,504 

Corespondenţă  în limba engleză 4,810  Drept civil, succesiuni 4,500 

Audit şi control  intern 4,800 
 Metode de cercetare în ştiinţele 

comunicării 
4,500 

Uniunea Europeană 4,800  Teorie contabilă 4,500 

Corespondenţă  în limba franceză 4,775 
 Contabilitatea  şi  gestiunea 

insti tuţiilor de credi t 
4,490 

Poli tici publice în UE şi  România 4,759 
 Mărfuri  şi tehnologii 

nealimentare 
4,480 

Managementul producţiei şi 
antreprenoriat 

4,750 
 

Matematică  economică 4,438 

Sociologia devianţei 4,750  Managementul resurselor umane 4,426 
Contabilitate şi fiscalitate 4,750  Drept civil 4,400 
Macroeconomie 4,750  Ecologie 4,390 
Fiscalitate 4,750  Pieţe de capi tal 4,380 
Contabilitate generală 4,739  Relaţii publice 4,350 

Bazele informaticii 4,732  Drept adminis trativ 4,348 
Negociere şi  contractare în afaceri  
economice 

4,713 
 

Marketing; cercetări de piaţă 4,337 

Contabilitate financiară 4,704  Marketing în servicii 4,286 
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Discipline evaluate Scor 
 

Discipline evaluate Scor 

Economia  naţională a  României 4,700  Ecoturism şi  turism rural 4,273 
Management şi tehnici de afaceri 4,700  Asigurări  şi transporturi 4,252 

Finanţe publice 4,685 
 Dezvol tare durabilă şi protecţia 

mediului 
4,250 

Microeconomie 4,675 
 Cercetări şi modelări  de 

marketing 
4,215 

Resurse şi destinaţii turistice 4,667  Marketing di rect 4,208 
Comunicare, negociere, contractare 4,655  Statis tică 4,190 
Marketing 4,655  Tehnici  de redactare 4,000 

Contabilitate publică 4,650  Limba franceză 3,900 
Management 4,647  Fundamentele comunicării 3,667 
Audit financiar 4,595  Poli ti ci pentru persoane vârstnice 3,667 
Drept  4,582  Genurile presei 3,571 
Auditarea  organizaţiei 4,580  Demografie 3,125 

SCOR MEDIU GLOBAL 4,500 
 

De asemenea, aprecieri  pozi tive se obţin 
şi  pentru modul în care cadrele didactice 
încura jează participarea activă a s tudenţilor şi 
problematizarea informaţiilor predate la curs 
şi  pentru modul în care se pun în evidenţă 
modalităţilor de a utiliza în practică 
cunoştinţele teoretice dobândite. În ceea ce 
priveşte i temii globali care evaluează  cursul şi 
activi tatea per ansamblu a  cadrului  didactic 
s-a obţinut media 4,62, ceea ce înseamnă că 
s tudenţii sunt mulţumiţi de cursul frecventat 

şi  ar dori să participe şi la alte cursuri ţinute 
de acelaşi profesor. 

Prezenţa  cadrelor didactice la  cursuri 
es te una foarte bună, 97% dintre s tudenţi 
declarând că  toate cursurile plani ficate au fost 
predate.  

Pentru a oferi o imagine globală asupra 
rezultatelor evaluării oferim în tabelul 12 o 
situaţie sintetică care cuprinde scorurile obţinute 
de fiecare disciplină. 

 

B3. Monitorizarea permanentă a 
raportului dintre numărul de cadre didactice 
şi studenţi. Organigrama privind s tructura  de 
învăţământ şi de cercetare la nivelul 
Universităţii  „Constantin Brâncoveanu” din 
Pi teşti es te concepută astfel încât raportul 
dintre numărul de posturi didactice şi numărul 
de studenţi să se situeze la un nivel optim, 
pentru toate programele de studiu. Standardul 
Universităţii  „Constantin Brâncoveanu” din 
Pi teşti privind numărul  de s tudenţi care revin la 
un cadru didactic cu norma de bază, pentru 
s tudiile de nivel li cenţă, este de: 

� maxim 20 pentru specializările 
economice, forma de învăţământ cu frecvenţă; 

� maxim 25 pentru specializările 
economice, forma de învăţământ frecvenţă 

redusă; 
� maxim 20 pentru specializările drept şi 

administraţie, forma de învăţământ cu frecvenţă; 
� maxim 15 pentru specializările din 

domeniul ştiinţele comunicării , relaţii 
internaţionale şi s tudii europene, asistenţă 
socială, forma de învăţământ zi . 

Standardul  Universi tăţii  „Constantin 
Brâncoveanu” din Pi teşti privind raportul 
s tudenţi care revin la  un cadru didactic cu 
norma de bază, pentru s tudiile de nivel 
master, unde standardele şi calitatea predării , 
învăţării şi cercetării sunt mult mai ridicate, 
es te de maxim 15. 

Dinamica numărului de s tudenţi  de la 
s tudiile de licenţă este prezentată în Tabelul 
nr. 13. 
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Tabelul nr. 13. Evoluţia numărului de studenţi pe facultăţi 

Centrul universitar 

1994 

- 

1995 

2001 

- 

2002 

2002 

- 

2003 

2004 

- 

2005 

2003 

- 

2004 

2005 

- 

2006 

2006 

- 

2007 

2007 

- 

2008 

2008 

- 

2009 

2009 

- 

2010 

2010 

- 

2011 

2011 

- 

2012 

2012 

- 

2013 

STUDII DE NIVEL LICENŢĂ 
FMMAE Pi teşti 679 1058 1446 1350 1419 1312 1131 1052 902 926 818 656 487 
FFC Pi teşti - 716 998 945 933 858 757 759 586 509 399 304 254 
FSJAC Pi teşti - 195 301 418 476 587 583 588 532 568 522 446 383 

Total centru Pi teşti 679 1969 2745 2713 2828 2757 2471 2399 2020 2003 1739 1406 1124 

FMMAE Brăila 1306 1251 1549 1352 1295 1163 1159 1264 969 919 629 454 314 
FSAC Brăila - 160 161 264 245 291 469 526 459 463 369 248 166 

Total centru Brăila 1306 1411 1710 1616 1540 1454 1628 1790 1428 1382 998 702 480 
FMMAE Rm. Vâlcea 944 1437 1940 1950 2101 2260 2506 2857 2480 2361 1892 1522 1104 

Total 2929 4817 6395 6279 6469 6471 6605 7046 5928 5746 4629 3630 2708 
STUDII DE NIVEL MASTERAT 

Piteşti - - 65 153 422 808 877 711 871 881 634 545 435 
Brăila - - 56 133 396 517 486 410 525 594 414 258 192 
Rm. Vâlcea - - 61 167 371 630 673 552 726 817 601 441 396 

Total - - 182 453 1189 1955 2036 1673 2122 2292 1649 1244 1023 
TOTAL STUDII UNIVERSITARE 
Piteşti 679 1969 2810 2866 3250 3565 3348 3110 2891 2884 2373 1951 1562 
Brăila 1306 1411 1766 1749 1936 1971 2114 2200 1953 1976 1412 960 659 

Rm. Vâlcea 944 1437 2001 2117 2472 2890 3179 3409 3206 3178 2493 1963 1509 
Total 2929 4817 6577 6732 7658 8426 8641 8719 8050 8038 6278 4874 3730 

DEPARTAMENTUL PSIHOPEDAGOGIC 
Total Universitate - - -  307 516 603 480 483 283 303 175 131 - 

 

Regresul efectivului de s tudenţi din 
ul timii  ani se explică prin scăderea  duratei  de 
şcolarizare (urmare a  trecerii  la procesul 
Bologna), rezul tatele nesatis făcătoare ale 

examenului  de bacalaureat şi  nu în ultimul 
rând, prin reducerea numărului absolvenţilor 
de li ceu.  

 
B4. Evaluarea studenţilor  
Considerăm că  prin modul în care sunt 

evaluaţi  studenţii  se asigură  o parte a  cali tăţii 
procesului  didactic. În cadrul  Universi tăţii 
„Constantin Brâncoveanu” din Pi teşti 
evaluarea s tudenţilor / masteranzilor este 
reglementată  prin Regulamentul  privind 
activi tatea profesională a  studenţilor şi prin 
Regulamentul  privind evaluarea şi  notarea 
s tudenţilor. Concret, Bi rourile Consiliilor 
facul tăţilor s tabilesc comisii unice de 
evaluare a  cunoştinţelor, pe fiecare 
disciplină. Comisiile stabilite, formate din 

minimum două cadre didactice, precizează 
cri terii unice de evaluare pe discipline. Din 
comisia de evaluare la o disciplină fac parte 
cadrele didactice care au desfăşurat activi tăţi 
de curs , seminar, laborator etc. Evaluarea 
cunoştinţelor prin probă scrisă se face, de 
regulă , în aceeaşi zi  cu toţi  s tudenţii unei serii 
sau an de s tudiu, în prezenţa comisiei de 
evaluare şi  a  altor cadre didactice 
supraveghetoare. Evaluarea  cunoştinţelor prin 
probă orală se face pe baza biletului de 
examen, extras  de s tudent din totalul biletelor 
întocmite, semnate de examinator.  
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Totodată, exis tă şi  o serie de 
procedee/tehnici/metode detaliate de 
aplicare a Regulamentului  privind evaluarea 
şi  notarea  s tudenţilor, sub forma unui  pachet 
de tehnici/metode de examinare a 
s tudenţilor. Astfel , activi tăţile de evaluare a 

cunoştinţelor s tudenţilor se realizează atât 
printr-o evaluare finală, cât şi , în cursul 
semestrului , prin evaluări  parţiale. 

Promovabilitatea  la sfârşitul anului 
universitar 2011-2012 este prezentată  în 
Tabelul 14. 

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

Anul de studii  Forma de învăţământ 
Promovaţi  

(%) 
Studenţi  

creditaţi (%) 
Total promovaţi 
şi creditaţi (%) 

Studii de nivel licenţă 

I 

învăţământ cu frecvenţă 60 27 88 
învăţământ cu frecvenţă 
redusă 

61 22 83 

Total 60 26 87 

II 

învăţământ cu frecvenţă 56 38 94 

învăţământ cu frecvenţă 
redusă 

56 38 94 

Total 56 38 94 

III 

învăţământ cu frecvenţă 79 - 79 

învăţământ cu frecvenţă 
redusă 

77 - 77 

Total 79 - 79 

IV învăţământ cu frecvenţă 80 - 80 

Universitate 

învăţământ cu frecvenţă 69 16 85 
învăţământ cu frecvenţă 
redusă 65 20 85 
Total 67 18 85 

Studii de nivel master 
I învăţământ cu frecvenţă 69 22 91 
II învăţământ cu frecvenţă 85 - 85 

Universitate Total 77 11 88 
 

La  nivel  de universi tate, ponderea 
integraliştilor în totalul  studenţilor a fost 
cuprinsă între 56 şi 79%, la s tudiile de li cenţă 
şi  10% mai mare la studiile de master. Dacă 
adăugăm şi s tudenţii care au îndeplini t 
condiţia de trecere în anul următor (1-4 
examene restante), procentul de promovare 
a junge la 85-88%. Aceste valori demonstrează 
că şi  în condiţiile în care ci fra de şcolarizare a 
înregistrat scăderi , nivelul  de exigenţă a  rămas 
o constantă în dimensionarea calităţii actului 
didactic. 

Ca  insti tuţie de învăţământ superior 
acredi tată , Universi tatea „Constantin 
Brâncoveanu” din Pi teşti, a  organizat examen 
de finalizare a s tudiilor: examen de li cenţă şi 
examen de disertaţie. Examenul  de licenţă a 
constat în două probe: evaluarea 
cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, 
respectiv, prezentarea şi susţinerea lucrării de 
li cenţă . Examenul de disertaţie a  constat 
într-o singură  probă, prezentarea  şi  susţinerea 
lucrării  de disertaţie. Rezul tatele la cele două 
examene sunt prezentate în Tabelul 15.  
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Tabelul nr. 15. Promovabilitatea la examenul de  
finalizare a studiilor, sesiunea iulie 2012 

Programe de studii Absolvenţi  
Absolvenţi promovaţi la 
examenul de finalizare 

Examenul de licenţă 
Management 332 303 

Marketing 60 58 
Contabilitate şi informatică  de gestiune 170 159 
Finanţe şi bănci 132 120 
Economia  comerţului , turismului şi 
serviciilor 126 112 
Administraţie publică 126 118 
Drept 96 73 
Jurnalism 12 10 
Comunicare şi  relaţii publice 55 51 
Relaţii Internaţionale şi  Studii Europene 11 9 

Asistenţă  socială 80 78 
Total Universitate 1200 1091 

Examen de disertaţie 
Total Universitate 547 498 

 
Exigenţa este în limite normale şi în anul 

terminal, dar şi la examenul  de finalizare a 
s tudiilor. Astfel , în anul terminal , 
promovabilitatea  este 86% la  s tudiile de 

li cenţă  şi  de 89% la  s tudiile de master. În ceea 
ce priveşte examenul de finalizare, nivelul  de 
promovare este de 92% la licenţă şi de 93% la 
disertaţie.  

 
B5. Calitatea bazei materiale: spaţii de 

învăţământ, cercetare şi pentru alte activităţi  
Activi tatea  didactică şi  de cercetare a 

programelor de studii se desfăşoară în spaţii 
de învăţământ aflate în proprietate – săli de 
curs , amfi teatre, săli de seminar, laboratoare - 
dotate corespunzător cu tehnică de calcul , 
sisteme multimedia : video şi retroproiectoare, 
ecrane de proiecţie, flip-chart-uri etc. Baza 
materială  a  Universităţii  „Constantin 
Brâncoveanu” din Pi teşti corespunde 

specificului său şi se află la  standarde care 
asigură  desfăşurarea unui proces  de 
învăţământ de cali tate, iar capacitatea 
spaţiilor de învăţământ utilizate în cadrul 
Universi tăţii „Constantin Brâncoveanu” din 
Pi teşti es te în conformitate cu normativele în 
vigoare. Sălile de predare, laboratoarele 
didactice, centrele de cercetare, căminele şi 
spaţiile sportive funcţionează  în concordanţă 
cu normele didactice, tehnice, de siguranţă şi 
igienico-sani tare în vigoare.  

Tabelul nr. 16. Baza materială a Universităţii „Constantin Brâncoveanu” şi 
repartizarea ei în raport cu cele trei campusuri universitare 

Categoria Piteşti Brăila 
Râmnicu 
Vâlcea 

TOTAL 

Amfiteatre şi săli de curs  15 6 8 29 
Săli de seminar şi lucrări aplicative  38 13 23 74 
Laboratoare  8 5 5 18 
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În cadrul  Universităţii  „Constantin 
Brâncoveanu” din Pi teşti exis tă laboratoare de 
informatică , laboratoare de ingineria , 
tehnologia şi merceologia produselor, 
laboratoare de informatică de gestiune pentru 
contabilitate, laborator multimedia care 
asigură  desfăşurarea proceselor de 
învăţământ şi  cercetare în condiţii optime.  

Sălile de predare/seminarizare dispun 
de echipamente tehnice de învăţare, predare 
şi  comunicare care facilitează  activi tatea 
cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui 
s tudent (videoproiector, calculator, ecran 
proiecţie, echipamente videoconferinţă , 
s tudio TV, flip-chart). Laboratoarele sunt 
dotate cu softuri , echipamente şi  mi jloace 
tehnice de funcţionare de ul timă generaţie.  

În cadrul  centrului  din Pi teşti  al 
Universi tăţii „Constantin Brâncoveanu” 
funcţionează  una dintre cele mai moderne 
clădi ri universitare din ţară : Business Center – 
Master Center, în care activi tatea se 
desfăşoară  pe mai multe zone: educaţională, 
business şi de entertainment. În cadrul 

centrului se remarcă  cele două tipuri  de săli 
destinate activi tăţilor didactice, şi  anume: 

� Sălile tip conferinţă, care au o 
concepţie modulară , facilitând combinaţii ale 
suprafeţelor şi  diferi te tipuri  de amenajare. 
Cursurile de Master se desfăşoară , începând 
de la  data  inaugurării , în aceste spaţii , în 
condiţii tehnice deosebite. Sălile pot găzdui 
până la 400 de persoane. Dotările tehnice 
includ: videoproiector, ecran proiecţie, tablă 
conferinţe, flipchart, laptop, DVD şi  video 
player, sonorizare, climatizare. 

� Sălile Studio, ce găzduiesc 
manifestări mai  mici , de tipul seminariilor şi 
briefing-urilor, beneficiind de aceleaşi  condiţii 
tehnice deosebite şi  fiind echipate după 
ul tima tehnologie. Ele oferă  spaţii 
multifuncţionale, suport audio-video, sisteme 
de amplifi care, echipamente de bi rotică , 
flipchart-uri , table magnetice etc. 

În clădirile Universi tăţii „Constantin 
Brâncoveanu” din Pi teşti există  spaţii 
amenajate pentru accesul  wireless la  Internet, 
inclusiv mobilier adecvat.  

 

B6. Orientarea în carieră a studenţilor 
Îndrumătorii  sau tutorii  de an îşi 

s tabilesc un program de consiliere a 
s tudenţilor. Decanatele desemnează 
îndrumătorii de an şi de grupă, în funcţie de 
dimensiunea seriilor de studenţi . 

În Universitatea „Constantin Brâncoveanu” 
din Piteşti funcţionează, din anul 2002, Centrul 
de Consiliere şi Informare în Carieră, ale cărui 
obiective sunt: sprijinirea studenţilor în alegerea 
carierei, conştientizarea importanţei planificării 
propriei cariere, autoevaluarea corectă şi 
obiectivă a abilităţilor şi limitelor personale, 
precum şi dobândirea de cunoştinţe asupra 
modalităţilor de căutare, ocupare şi păstrare a 
unui loc de muncă. În urma activităţii de 
consultanţă, persoanele consiliate, studenţi şi 
absolvenţi, au fost sprijinite în alegerea rutei de 
studii optime şi a unui loc de muncă, pe măsura 
abilităţilor şi dorinţelor personale.  

Activi tatea centrului vizează două 
categorii de grupuri-ţintă: pe de o parte, 

s tudenţii şi absolvenţii Universităţii „Constantin 
Brâncoveanu” din Pi teşti  şi , pe de altă parte, 
agenţii economici ofertanţi de locuri  de muncă. 
Activi tăţile Centrului de Consiliere şi Informare 
în Carieră presupun: 

� Asistarea  studenţilor în alegerea  rutei 
de s tudii, spri jini rea  acestora  spre a  lua decizii 
adecvate traiectoriei individuale de formare; 

� Informarea s tudenţilor cu privi re la : 
s tructura insti tuţională a  Universităţii  şi  a 
facili tăţilor oferite, calendarul  anului 
universitar; procedurile de înmatriculare; 
planurile de învăţământ aplicabile în fiecare 
an de s tudiu; disciplinele cuprinse în planul  de 
învăţământ; precizarea  eventualelor cerinţe 
de cunoaştere/promovare prealabilă a  unor 
al te discipline; bibliografia  minimală 
obligatorie; numărul de ore de curs/ seminar/ 
lucrări  aplicative/ proiectare; procedura  de 
evaluare a cunoştinţelor; numărul  de credi te 
acumulate prin promovare; 

� Consiliere în carieră  (tinerii sunt 
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îndrumaţi  şi ins truiţi , individual sau în grup, cu 
privi re la planificarea carierei); 

� Activi tatea de informare cu privi re la 
piaţa muncii se realizează atât di rect, cât şi 
printr-un panou de informare (actualizarea 
bazei de date cu privi re la locurile de muncă 
deţinute de către s tudenţi şi absolvenţi); 

� Colaborarea  cu agenţii  economici 
ofertanţi  de locuri  de muncă, interesaţi  de 

s tudenţii şi absolvenţii Universi tăţii .  
Menţionând rezul tatele pozitive 

obţinute, considerăm că  centrele de consiliere 
în carieră din cele trei oraşe în care 
funcţionează Universi tatea „Constantin 
Brâncoveanu” trebuie să găsească noi soluţii 
pentru o legătură  sistematică  cu s tudenţii şi 
absolvenţii şi obţinerea  unei documentaţii cât 
mai  complete despre evoluţia  absolvenţilor. 

 

B7. Sprijinirea procesului de 
autoevaluare a programelor de studii din 
facultăţi, concretizată prin acordarea  de 
consultanţă privind întocmirea rapoartelor de 
autoevaluare în vederea  acredi tării/evaluării 
periodice a  următoarelor programe de s tudii 
de li cenţă/masterat: 

���� Management, frecvenţă redusă, 
FMMAE Pi teşti .  

���� Contabilitate şi Informatică de 
Gestiune, zi , FMMAE Rm. Vâlcea. 

���� Contabilitate şi Informatică de 
Gestiune, frecvenţă  redusă, FMMAE 
Rm. Vâlcea. 

���� Administraţie publică , zi , FMMAE 
Rm. Vâlcea. 

���� Finanţe bănci, zi , FMMAE Rm. Vâlcea. 
���� Drept, zi , FSJAC Pi teşti . 
���� Finanţe Bănci , zi , FMMAE Brăila. 
���� Management, frecvenţă redusă, 

FMMAE Brăila. 
���� Contabilitate şi Informatică de 

Gestiune, frecvenţă  redusă, FMMAE 
Brăila . 

���� Administratie publică , zi , FSAC Brăila. 

 
B8. Elaborarea documentaţiei cu privire 

la managementul calităţii concretizată  în 
actualizarea  documentaţiei  de management al 
calităţii , după cum urmează: 

� Structurile de conducere pentru 
managementul  calităţii 2012-2013. 

� Poli tica  şi  obiectivele calităţii 
2012-2013. 

� Program de măsuri pentru 
îmbunătăţi rea cali tăţii  2012-2013. 

� Programarea auditurilor interne 
pentru 2012-2013. 

 
B9. Consilierea comisiilor CEAC din 

facultăţi cu privire la elaborarea rapoartelor 
anuale de asigurare a calităţii  academice  
concretizată în întocmirea rapoartelor de 
calitate de către cele şase facul tăţi ale 
Universi tăţii „Constantin Brâncoveanu” din 

Pi teşti. Rapoartele de activi tate ale Comisiilor 
pentru evaluarea şi  asigurarea cali tăţii  pentru 
anul  universi tar 2011-2012 au fost dezbătute 
şi  aprobate în cadrul  şedinţelor consiliilor 
facul tăţilor. 

 
B10. Programarea şi desfăşurarea 

auditurilor interne la nivelul structurilor 
funcţionale din universitate. A fost întocmit 
programul misiunilor de audit intern al calităţii 
la nivelul facul tăţilor, departamentelor şi 
compartimentelor funcţionale din Universitatea 
„Constantin Brâncoveanu” din Piteşti pentru 
anul universitar 2012-2013. La nivelul anului 

2012, activitatea de auditare internă s-a 
desfăşurat conform graficului aprobat, fiind 
finalizate 7 misiuni de audit intern. Rapoartele 
de audit intern întocmite au fost depuse la 
Departamentul  de Management al Calităţii şi au 
fost supuse analizei din partea Comisiei de 
Evaluare şi Asigurare a Calităţii de la nivelul 
Universităţii, care va urmări maniera în care 
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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 următoarelor misiuni de audit 
programate. 

 
B11. Colaborarea cu toate 

compartimentele din universitate în vederea 
asigurării calităţii academice, concretizată în 
următoarele activi tăţi: 

� adaptarea 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 universitar 2011-2012, cât 
şi pentru anul universitar 2012-2013, 
prin revizui rea „Planului de 
învăţământ”, în conformitate cu 
Regulamentul privind organizarea şi 
funcţionarea studiilor universitare de 
licenţă şi cu Regulamentul privind 
organizarea şi  funcţionarea studiilor 
universitare de masterat; 

� adaptarea planurilor de învăţământ şi 
a fişelor disciplinelor la cerinţele pieţei 
interne a forţei de muncă superior 
calificate prin: monitorizarea modului 
de inserţie a absolvenţilor pe piaţa 
forţei de muncă, validarea unor 
recomandări  venite dinspre mediul 
economico-social şi de la angajatori, 
optimizarea activităţilor practice 
vocaţionale în ansamblul procesului 
didactic, lărgi rea conţinutului 
calificărilor universitare, încât să 
sporească şansele absolvenţilor de 
plasament pe piaţa forţei de muncă; 

� modernizarea resurselor destinate 
învăţării; 

� îmbunătăţi rea activi tăţii de 
monitorizare a procesului didactic. 

 
B12. Asigurarea transparenţei  

informaţiilor privind calitatea academică din 
universitate. Asigurarea  transparenţei  privind 
calitatea  academică  din universi tate prin 
diseminarea  informaţiilor s -a  realizat folosind 
pagina web a Universi tăţii „Constantin 
Brâncoveanu”, unde se pot consulta : 

� Regulamentul  privind asigurarea 
calităţii serviciilor educaţionale şi de 
cercetare ştiinţi fi că ;  

� Structurile de conducere pentru 
managementul  calităţii 2012-2013; 

� Poli tica  şi  obiectivele calităţii 
2012-2013; 

� Program de măsuri pentru 
îmbunătăţi rea cali tăţii  2012-2013; 

� Programul  de audit intern privind 
calitatea în activi tatea  didactică 
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) monitorizarea continuă a serviciilor 
oferi te studenţilor; 

b) reanalizarea anuală a planurilor de 
învăţământ şi îmbunătăţi rea acestora – 
prin introducerea unor noi discipline sau 
o reordonare a acestora – ca urmare a 
propunerilor veni te din partea mediului 
economic, a autorităţilor locale, dar şi a 
corpului profesoral;  

c) înnoirea  permanentă a  fişelor 
disciplinelor, actualizându-se conţinutul 
şi  adaptându-l la realităţi ;  

d) perfecţionarea continuă a metodelor 
didactice prin aplicarea sistemului 
“lecţiilor deschise” şi a  seminarului 
metodico-didactic, acţiuni cu caracter 
permanent, la care participă toate 
cadrele didactice;  
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e) realizarea grupelor de elită şi a grupelor 
pentru s tudenţii cu rămâneri în urmă, 
pentru a  cultiva dorinţa unor studenţi de 
a cunoaşte mai mult, dar şi  pentru a 
“salva” studenţii cu lipsuri în pregătire;  

f) existenţa tutoriatului (îndrumarea) 
studenţilor, activitate cu caracter 
permanent;  

g) stimularea mobilităţilor studenţilor şi 
cadrelor didactice; 

h) publicarea unor noi cursuri universitare, 
în conformitate cu planul editorial 
aprobat la nivel de Facul tate; 

i) revizui rea şi îmbunătăţi rea cursurilor 
aplicative pentru Învăţământul cu 
Frecvenţă Redusă pentru anul 
universitar 2012-2013;  

j) consolidarea legăturilor cu mediul 
economic de profil, pentru continuarea 
desfăşurării activi tăţii de practică a 
studenţilor şi atragerea de noi parteneri 
din mediul economic la care studenţii să 
desfăşoare activitatea de practică 
specifică fiecărui domeniu de formare;  

k) crearea unui cadru adecvat schimbului 
de idei între cadrele didactice 
universitare prin intensificarea 
activităţilor de organizare a unor 
manifestări ştiinţifi ce pe teme de interes 
major în domeniul calităţii educaţiei, 
cum sunt: obiectivele şi  cerinţele 
pedagogiei activ-interactive la nivel 
universitar, centrarea pe s tudent a 
metodelor de predare-învăţare, 
programul de învăţare pe tot parcursul 
vieţii, iniţiat de Comisia Europeană; 

l) încurajarea  stabilirii de legături  între 
diferite discipline, întrucât 

interdisciplinaritatea  reprezintă  un 
factor de creştere a calităţii 
învăţământului;  

m) crearea de cercuri ştiinţifice 
interdisciplinare; 

n) încurajarea  lucrului în echipă la nivelul 
cadrelor didactice universitare în 
vederea intensificării activi tăţii de 
cercetare ştiinţifi că şi a formării viziunii 
interdisciplinare; 

o) dezvoltarea şi consolidarea unui mediu 
favorabil activităţii ştiinţifi ce de 
performanţă, dinamic şi competitiv, care 
să susţină prin realizări de valoare, 
calitatea procesului educaţional: 
elaborarea de proiecte cu finanţare 
europeană, organizarea de conferinţe 
etc. 

p) continuarea publicării de articole 
elaborate de cadre didactice şi studenţi 
în revista Universităţii – „Strategii 
manageriale”;  

q) dezvoltarea de către cadrele didactice a 
dimensiunii formative a procesului 
educaţional, pe lângă cea informativă, în 
spiri tul formării studenţilor pentru 
integrarea pe piaţa muncii şi dezvoltarea 
unor cariere de succes. De asemenea, 
trebuie încurajat studiul  individual şi 
dialogul cu fiecare s tudent în parte.  

r) participarea membrilor comisiilor de 
evaluare şi asigurare a calităţii, precum 
şi  a auditorilor de calitate din 
universitate la programe de formare 
auditori interni/specialişti în domeniul 
calităţii;
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6. ETICĂ UNIVERSITARĂ  
ŞI INTEGRITATE ACADEMICĂ  

 

 

Caracteristica fundamentală a  procesului 
de învăţământ şi cercetare din cadrul 
Universităţii „Constantin Brâncoveanu” o 
consti tuie asigurarea formării şi dezvoltării 
competenţelor prin cunoaştere şi educaţie. 

Acest demers presupune deopotrivă, atât 
dobândirea unui  ansamblu multifuncţional şi 
transferabil de cunoştinţe, deprinderi şi 
apti tudini care să asigure împlinirea şi 
dezvoltarea personală a beneficiarilor 
procesului de învăţământ, conform intereselor 
şi aspiraţiilor fiecăruia şi dorinţei de a învăţa pe 
tot parcursul vieţii, cât şi un proces 
educativ-formativ, care să facă posibilă 
integrarea socială a tinerilor după absolvi re, prin 
cultivarea unui  mod de gândire bazat pe valori 
umaniste şi ştiinţifice, pe cul tura naţională şi 
universală, educarea în spi ritul demnităţii, 
toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului, a sensibilităţii faţă de 
problematica umană şi faţă de valorile 
moral-civice, cu alte cuvinte a unui 
comportament etic în profesie, în viaţa  publică 
şi  chiar în cea privată .  

Rolul experienţei  universitare este crucial 
în maturizarea intelectuală, profesională şi, nu 
în ultimul rând morală a tinerilor, iar 
universitatea, prin misiunea sa asumată trebuie 
să pregătească s tudenţii pentru a fi  în măsură să 
parcurgă drumul de la tutelă şi paternalism la 
libertate şi autonomie. Pe timpul pregătirii 
universitare studenţii trebuie obişnui ţi să facă 
distincţia între bine şi  rău şi să respingă 
comportamentele negative din alte sfere ale 
societăţii precum manipularea, paternalismul, 
tentaţia fraudei, a favori tismului, rezolvările de 
culise ale problemelor profesionale, 
comportamentul de clică, nepăsarea faţă de 
colegi şi insti tuţie.  

Baza  acestui  proces formativ o constituie 
principiile etico-deontologice cuprinse în Carta 
Universităţii „Constantin Brâncoveanu” şi 
detaliate prin normele Codului de eticǎ şi 
deotologie profesionalǎ al Universităţii 
„Constantin Brâncoveanu” din Pi teşti, insti tuţie 
publică acreditată , componentă a sistemului 
naţional de învăţământ superior, definit prin 
Legea nr. 1/2011.  

Codul de Etică Universitară, aprobat în 
şedinţa Senatului universităţii din data de 07.10. 
2011 şi actualizat în şedinţa Senatului din 
05.01.2012, include prevederi referitoare la 
stabilirea situaţiilor de conflicte de interese şi 
incompatibilităţi, precum şi la măsurile 
educaţionale, administrative şi tehnice care se 
iau pentru garantarea originalităţii lucrărilor de 
licenţă, master, doctorat, articolelor ştiinţifice 
sau a altor asemenea lucrări precum şi 
sancţiunile aferente. 

 În conformitate cu prevederile art. art.44 
lit.b) din Codul de Etică şi Deontologie 
Profesională, la nivelul universităţii a fost aleasă 
Comisia de Etică şi Deontologie Profesională, a 
cărei principală menire este aceea de a veghea 
la respectarea eticii universitare şi a eticii 
activităţilor de cercetare în cadrul Universităţii 
„Constantin Brâncoveanu” .  

Comisia de Etică şi Deontologie 
Profesională întocmeşte un raport anual de 
activitate care se prezintă  rectorului, senatului 
universitar şi constituie un document public.  

Activitatea desfăşurată  de Comisia de Etică 
şi  Deontologie Profesională în anul universitar 
2012/2013 s-a  bazat pe trei repere normative:  
1) normele de conduită profesională,  
2) standardele morale generale,  
3) responsabilităţile şi regulile practicii 
universitare reglementate de Codul de etică şi 
deontologie profesională.  
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Valorile şi principiile pe care le 
promovează Comisia de etică şi  a căror 
realizare efectivă  încearcă  să o asigure sunt: 
libertatea academică, autonomia personală, 
dreptatea şi  echi tatea, meri tul , 
profesionalismul , onesti tatea  şi  corectitudinea 
intelectuală, transparenţa, respectul şi 
toleranţa , responsabilitatea, bunăvoinţa şi 
grija .  

În perioada de referinţă  Comisia de Etică 
Universi tară  a urmări t în mod priori tar să 
formeze şi  să se întărească un climat 
universitar bazat pe cooperare şi  competi ţie 
corectă, pe profesionalism, competenţă şi 
exigenţă , care să ducă în timp la întări rea şi 
creşterea prestigiului Universi tǎţii „Constantin 
Brâncoveanu” 

Comisia de Etică aleasă nu şi -a propus  să 
joace rolul  unei  “Inchizi ţii”, nici  al unei “Poliţii ” 
universitare. În principal ea  şi -a propus să 
consilieze, concilieze, să se manifeste 
comprehensiv, dar drept, să  ini ţieze sancţiuni 
proporţionale şi să protejeze membrii 
comunităţii  universi tare faţă de abuzuri , dar şi 
faţă  de denigrare, calomnii, delaţiuni  şi 
răzbunări. 

Însă  atunci  când a constatat încălcări  ale 
normelor de etică şi deontologie universi tară , 
Comisia de Etică  a acţionat promt sancţionând 
asemenea abateri. 

Semnificativ este faptul  că nu au exis tat 
niciun fel  de interferenţe în activi tatea  acestei 
comisii şi  că  ea a  funcţionat în mod 
independent. 

 
I. Tipuri de activităţi desfăşurate: 
I.A. În categoria activităţilor de natură 

educativ-preventivă desfăşurate în anul  2012 
putem enumera:  

� prevenirea  fraudei la examene, 
pornind de la premisa că 
Regulamentul privind activitatea 
profesională a studenţilor şi Carta 
universi tăţii prevede sancţiuni 
severe, mergând pănă la 
exmatricularea  studenţilor care 
încearcă  să promoveze examenele 
prin fraudă;  

� susţinerea şi participarea la punerea 
în practică a  măsurilor dispuse de 
conducere pentru prevenirea 
fenomenelor de „cumpărare” a 
lucrărilor de licenţă şi disertaţie;  

� implicarea în activi tăţi care au ca 
scop evitarea fenomenele de plagiat;  

� realizarea diseminării conţinutului 
normelor etice şi deontologice în 

rândul  studenţilor şi al personalului 
didactic pentru cunoaşterea şi 
respectarea lor.  

I.B. Cu toate că  în anul universitar 
2012/2013, s-a  menţinut un climat etic şi 
deontologic foarte bun, Comisia de Eticǎ a fost 
sesizată cu încălcarea normelor etice de către 
un cadru didactic din cadrul Facul tăţii de 
Management Marketing în Afaceri Economice 
Râmnicu Vâlcea, iar în urma cercetărilor 
efectuate i-a aplicat sancţiunea prevăzută de 
art.52 lit.c) din Codul de Etică şi Deontologie 
Profesională al UCB, respectiv suspendarea pe 
timp de un an a  dreptului de înscriere la un 
concurs pentru ocuparea funcţiei didactice 
superioare, ori a  unei funcţii de conducere, de 
îndrumare şi control , ca membru în comisiile 
de master sau licenţă . 

Sancţiunea a fost validată de Senatul 
Universităţii iar persoana sancţionată nu a 
contestat-o. 

 
II.Obiective pentru viitor pe care şi le propune Comisia de Etică şi Deontologie Profesională  
II.A. Identificarea factorilor de risc 

pentru climatul de etică universitară: 
Membrii  Comisiei de etică , în urma propriilor 
evaluări , estimează  că  asupra cul turii eticii 

universitare, pot apărea  următorii  factori  de 
risc, cu potenţial de a afecta  climatul de etică 
universitară :  
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� practicile de delegare a realizării 
activităţilor de predare – învăţare, 
s tatuate în normele didactice ale 
titularilor de disciplină către 
preparatori şi asistenţi;  

� traficarea de referate, de lucrări de 
licenţă  şi / sau disertaţii, gata  făcute;  

� fenomenele de copiere la examene; 
� plagiatul  minor, dar mai ales major. 

În legătură cu acest factor de risc este 
necesară conştientizarea regulii 
prevăzute la art. 17 alin. 5) din Codul 
de etică şi deontologie profesională 
în conformitate cu care ”Îndrumătorii 
lucrărilor de licenţă, de diplomă, de 
disertaţie şi de doctorat răspund în 
solidar cu autorii acestora de 
asigurarea originalităţii conţinutului 
acestora”  

� aplicarea unor s tandarde duble în 
evaluare, practici ce contravin art. 14 
alin. 3 din Cod; 

� manifestări contrare principiului 
respectului şi  toleranţei consacrat de 
Cod, sub varii manifestări , de tipul: 
limbaj de etichetare şi  stigmatizare 
nediferenţiată; atacuri inadecvate de 
persoană; discriminări de orice 
natură; comportamente care denotă 
invidie, cinism, vani tate, lipsă de 
amabilitate, dezinteres ; 

� încălcări ale principiului colegialităţii, 
îndeosebi prin următoarele tipuri de 
mani festări: desconsiderarea 
obligaţiei de asistenţă între membrii 
comunităţii academice, materializată 

în suplinirea colegială la nevoie, 
acordarea de spri jin în activitatea 
didactică şi administrativă, 
cooperarea cu bună credinţă în 
cadrul proiectelor ce implică 
participarea mai multor 
persoane(art. 30 lit. b din Cod; 
discreditarea în mod injust a ideilor, 
ipotezelor sau rezul tatelor 
cercetărilor unui coleg(art. 31 lit. b în 
Cod); formularea în faţa s tudenţilor a 
unor comentarii la adresa pregăti rii 
profesionale, a ţinutei  morale sau a 
unor aspecte ce ţin de viaţa privată a 
unui coleg(art. 31 lit. c); sfătui rea 
s tudenţilor de a nu urma un curs al 
unui coleg, din antipatie faţă de 
acesta (art. 31 lit. d); 

� atitudini şi comportamente asociate 
concurenţei neloiale, la care 
Universitatea  ar putea fi expusă: cea 
prevăzută de art. 33 lit. b din Cod 
(s fătui rea s tudenţilor, în cadrul 
activităţilor didactice, să abandoneze 
cursurile) sau cea  de la art. 33 lit. c 
(angajarea în afara universităţii a 
unor activităţi care, în condiţiile legii, 
constituie concurenţă  neloială);  

A rămas în atenţia Comisiei şi în acest an 
problematica confluenţei  eticii academice cu 
normele răspunderii juridice disciplinare, 
materiale sau administrative, urmând ca 
faptele ce contravin normelor cuprinse în legi 
sau regulamentele Universităţii să fie analizate 
şi  din perspectiva încălcării eticii şi  deontologiei 
universi tare 

 
II.B. Măsuri concrete pe care îşi propune 

să le realizeze: 
� reactivarea  unor atribuţii ale Comisiei 

de Etică prevăzute în Codul  de Etică şi 
deontologie profesională, care-i 
sporesc rolul şi  realizarea  unei 
prezenţe mai active în apărare a 
valorilor etice prevăzute în Cod, astfel 
încât ea să devină un vertitabil 
gardian al  eticii universitare;  

� accentuarea componentei 
comunicative în aşa fel încât Comisia 
de etică să fie în măsură să se 
autosesizeze cu privi re la faptele de 
încălcare a eticii şi  atunci când 
asemenea fapte apar şi  sunt 
cercetate doar ca abateri 
administrative (art. 45 alin. 1 din 
Cod); 
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� Comisia de Etică va monitoriza 
cazurile în care se ignoră  prevederile 
art. 22 din Cod în conformitate cu 
care ”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 

cercetării sau a publicaţiei 
respective”;  

� campanii de cunoaştere şi 
monitorizare a punerii în practică a 
prevederilor Codului de etică . Ne 
propunem să monitorizăm 
cunoaşterea şi  transpunerea în 
practică  a  celor 20 de principii ale 
eticii  şi  deontologiei universitare 
prevăzute în art. 4 din Codul de etică 
şi  deontologie profesională. 

 
Se impun în continuare câteva acţiuni 

urgente: menţinerea colaborǎrii cu cadrele 
didactice, personalul didactic auxiliar şi cu 
conducerea Universitǎţii , activizarea  acţiunilor 
de control a  lucrǎrilor de li cenţǎ şi  disertaţie, 
identi fi carea de soluţii  pentru reducerea 
fenomenului  de copiere la examene. 

Comisia de Etică Universitară  şi -a propus 
să folosească  orice prilej pentru promovarea 
Codului  de etică  universi tară , cum ar fi aceea 
a  diseminării  conţinutului  Codului  de etică 
universitară  în rândul  s tudenţilor prin 
intermediul responsabililor de an de s tudiu, 

îndeosebi pentru s tudenţii aflaţi în primul an 
de s tudii, iar în colectivele personalului 
administrativ, prin intermediul conducătorilor 
acestor colective.  

În final putem spune că , în anul 
universitar 2012/2013, Comisia de etică, în 
pofida unor imperfecţiuni ale acomodării cu 
exigenţele morale ale comunităţii  academice 
a  abordat serios  şi  în termen legal  sesizările 
asupra  unor posibile încălcări ale Codului  de 
etică universi tară.  
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7. ACTIVITATEA DE  
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

 
Activi tatea de cercetare ştiinţi fi că 

consti tuie o componentă de baza  a 
activi tăţilor desfăşurate în Universitatea 
„Constantin Brâncoveanu”. Acest lucru este cu 
atât mai necesar cu cât actualele cri terii de 
clasifi care şi evaluare a  universi tăţilor 
româneşti  se bazează  din ce în ce mai  mult pe 
realizările de cercetare ale cadrelor didactice, 
cu accent pe publicaţiile în reviste de mare 
recunoaştere în domeniu sau participarea cu 
lucrări  la manifestări ştiinţifi ce internaţionale.  

În acest context trebuie să crească rolul 
consiliilor facul tăţilor şi al  departamentelor în 
propunerea şi managementul proiectelor de 
cercetare, atât în cazul  proiectelor cu 
beneficiari  interni  cât şi  în cazul  propunerilor 
de granturi finanţate din fonduri  de cercetare 
naţionale sau din fonduri  europene. Toate 
proiectele, indiferent de valoare sau 
beneficiar, vor fi  supuse spre aprobare 
Bi roului  Senatului Universi tăţii, înaintea 
contractării cu beneficiarii. Propunerile de 
proiecte se vor baza pe experienţa centrelor 
de cercetare deja exis tente care au derulat cu 
succes  o serie de programe, dar este necesar 
să se diversifi ce tematica de cercetare astfel 
încât aceasta  sa  cuprindă problemele cele mai 
actuale cu care se confrunta  dezvol tarea 
economică  şi socială a României.  

Cercetarea ştiinţi fi că din Universi tatea 
„Constantin Brâncoveanu” acoperă în general 
domenii speci fice ale activi tăţii 
economico-sociale din zonele în care 
funcţionează facul tăţile universităţii (judeţele 
Argeş, Vâlcea, Brăila şi  judeţele învecinate cu 
acestea) ţinând însă cont de conjunctura 
naţională şi  europeană.  

Activi tatea de cercetare a cadrelor 
didactice din universi tate se va  desfăşura  în 

cadrul unor teme ce pot fi  contractate fie 
di rect, fie ca parteneri  la alte enti tăţi pentru 
rezolvarea  unor proiecte propuse de 
organisme guvernamentale, ins ti tuţii  locale si 
agenţi economici.  

În activi tăţile de cercetare efectuate de 
cadrele didactice sunt angrenati  şi  studentii , 
formându-se astfel  echipe de cercetare 
complexe, multidisciplinare, în functie de 
obiectivele de cercetare al fiecarui  program. 
Conştienţi că cel  puţin în perioada actuală 
numărul  de s tudenţi şi masteranzi implicaţi  în 
proiecte de cercetare coordonate de cadre 
didactice este destul de limitat, este necesar 
să amplifi căm formele de cercetare specific 
s tudenţesti , respectiv activi tatea în cercurile 
ştiinţifi ce şi  cercetarea  pentru elaborarea 
lucrărilor de li cenţă sau de disertaţie.  

 Principalele activi tăţi de cercetare din 
universitate se vor concretiza  în: 

1. Continuarea proiectelor de cercetare 
care se află  în desfăşurare: 

2. Pregăti rea  de noi proiecte pentru 
competi ţiile deschise la nivel  naţional, în toate 
cele trei centre ale Universi tăţii, în 
conformitate cu instrucţiunile şi  ghidurile 
solicitantului  specifice fiecărei  competi ţii şi 
trimiterea  acestora  pentru evaluare la 
termenele s tabilite.  

3. Identifi carea unor posibilităţi de 
elaborare a unor proiecte de cercetare, s tudii 
de fezabilitate, s tudii  de piaţă  etc. pentru 
agenţii economici  plasaţi  în zonele în care 
Universi tatea îşi  des făşoară  activitatea. 

5. Organizarea unor cursuri de 
perfecţionare continuă pentru angajaţii 
diverselor companii. 

6. Pregăti rea unei  Conferinţe 
Internaţionale cu parteneri s trăini care sa fie 
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organizată  anual . 
7. Organizarea  unor conferinţe 

naţionale. 
8. Organizarea unor simpozioane 

ştiinţifi ce, mese rotunde şi a  altor activi tăţi 
similare la nivelul facul tăţilor de la Pi teşti , 
Brăila şi  Râmnicu Vâlcea.  

9. Organizarea  cercurilor ştiinţi fice, 
susţinerea în mod regulat a temelor propuse 
şi  eventual organizarea unor sesiuni la  nivelul 
fiecărui centru, chiar din primul semestru.  

10. Încurajarea  participării cadrelor 
didactice la manifestări ştiinţifi ce de 
rezonanţă în domeniu şi a  publicării în revis te 

cotate sau indexate ISI  şi  în BDI recunoscute. 
8. Continuarea  publicării  revis tei 

,,Strategii  manageriale” prin elaborarea  unui 
grafic de trimitere a  materialelor catre edi tură 
de catre cadrele didactice, în paralel cu 
demersurile pentru clasifi carea  revis tei  de 
catre CNCS şi  includerea  acesteia în BDI. 

9. Pregăti rea celor mai  buni  s tudenţi 
premiaţi la  Sesiunea Ştiinţifi c Studenţească 
pentru a participa la  olimpiadele organizate 
de Asociaţia  Facul tăţilor Economice din 
România sau la alte mani festări  organizate de 
facul tăţi  cu profil  asemănător.  

 

1. DIRECŢIILE PRINCIPALE ALE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ALE  
DEPARTAMENTULUI DE ŞTIINŢE ECONOMICE 

 

Pentru perioada 2011 - decembrie 2012 
principalele activi tăţi  de cercetare din cadrul 
departamentului s-au concretizat în: 

1. Continuarea proiectelor de cercetare 
care se află  în desfăşurare: 

2. Pregăti rea  de noi proiecte pentru 
competi ţiile deschise la nivel naţional şi 
identi fi carea unor posibilităţi  de elaborare a 
unor proiecte de cercetare, în zonele în care 
Universi tatea îşi  des făşoară  activi tatea. 

3. Organizarea unor simpozioane 
ştiinţifi ce, mese rotunde şi a  altor activi tăţi 
similare la nivelul departamentului 

4. Organizarea  şi spri jini rea  cercurilor 
ştiinţifi ce s tudenţeşti  

5. Încura jarea  participării cadrelor 
didactice la manifestări ştiinţifi ce de 
rezonanţă în domeniu şi a  publicării în revis te 
cotate sau indexate ISI  şi  în BDI recunoscute. 

 

A. Teme de cercetare  
În cadrul Departamentului  ŞTIINŢE 

ECONOMICE în perioada de raportare s -au 
realizat un număr de 19 proiecte şi teme de 
cercetare după cum urmează: Proiecte cu 

finanţare EXTERNĂ un număr de 13, proiecte 
cu finanţare INTERNĂ un număr de 6. 
Detalierea acestora  este realizată mai jos : 

 

 I. Proiecte cu finanţare externă: 
1.1. Conf. univ. dr. Marian Chivu 
„Dezvoltarea şi consolidarea iniţiativelor comune a le partenerilor socia li din industria lemnului” – conf.univ. dr. 
Marian Chiv u din partea UCB şi Vasile  Badica, preşedinte Federatia  Sindicatelor Libere din Industria Lemnului. - FSE - 
POS DRU 
Valoarea proiectului. Proiectul este  implementat de  Federa ţia Sindicate lor Libere  din Industria Lemnului (FSLIL), în 

calitate de beneficiar, in parteneriat cu Federatia Europeana a Sindicate lor din Construcţii şi Lemn (European 
Federation of  Building and Wood Workers  - EFBWW), Asociaţia Producătorilor de  Mobilă din România (APMR), 
Comitetul Sectorial Silvicultura, Exploa tarea şi Prelucra rea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM);  
Valoare: 6.813.426 lei 
1 iulie  2010- 30 iunie 2013-   

Calitatea în cadrul proiectului : expert pentru creşterea capacităţii şi competenţelor pa rtenerilor sociali 
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1.2. Colectiv cercetare: Prof univ. dr. Iuliana Ciochină; Conf. univ. dr. Carmen I ordache, Lect. univ. dr. Iuliana Cebuc;  
Lect. univ. dr. Răzvan Decuseară  
Creşterea capacităţii de absorbţie a absolvenţilor ITP pe piaţa muncii, prin monitorizarea inserţiei 
socio-profesionale, ID 57677, POSDRU 2007-2013,  

Beneficiar:Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj-  partener principa l, UCB - Pa rtener 1 
Perioada de desfăşurare: 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 lif icările  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 proiect /  
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 Calif icări (ANC) -  ETS Agricultură şi domeniul vete rinar -  manager 
Proiect – Andrei Linu, MECTS). 
 
1.4. Colectiv: Conf. univ.dr. Camelia Vechiu: membru, Conf. univ. dr. Cristian 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 Romania.  
Beneficiari: Karabuk Provincial Directorate of  National Educa tion-  Turcia, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila-  
Romania  

Perioada de desfăşurare: 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 f inanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative  
Perioada de desfăşurare 2007 – 2013 
 

1.6. Conf. univ. dr. Manole Sorin  
Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România - 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 Superior şi Parteneria t cu Mediul Economic şi Social –  ACPART)  
 
1.7. Prof. univ.dr. Elena Enache 
Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional al Regiunii de  Dezvoltare Sud-Est (CRSE ) Cofinanţat de 
Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Beneficiari: Echipa ADR II Sud-Est  
Perioada de desfăşurare: 2009-2011.  
Valoare proiect: 1838901 le i 
membru în Comitetul de coordonare a l Consorţiului Regional, expert pe termen scurt 

 
1.8. Colectiv cercetare: Scurtu Ion, Gherman Liliana, Ciorăşteanu Gianina  
Cunoaşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor ÎTP – o nouă abordare a ofertei educaţionale .  
Proiect f inanţa t din Fondul Social European prin Programul Operaţiona l Dezvoltarea Capacită ţii Administra tive 2007 –  
2013 

Perioada de desfăşurare: 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 oameni!”, 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 adaptabilităţii 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 Cristina  
COPMED – „Competenţe pentru protecţia mediului”, proiect strategic - Fondul Social European, prin Prog ramul 
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU), cu derulare  2010-2013 
Valoare contract 5 milioane Euro 

Calitatea în cadrul proiectului: Asistent proiect 3  
Membri: Asociaţia „Solida rita tea Umană” din Piteşti; Partener principa l: Univers itatea Politehnică din Bucureşti  
 
1.12. Lect. dr. Lăzărică Marinela 
Adaptabilitate 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: Centrul 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 Resurselor 
Umane şi MECTS)Reţeaua  Autorităţilor Competente pentru Calificările  profesionale din România  
(http://www.imipqnet.ro) 2011-2013 
- Valoarea proiectului : 17 milioane ron/ 4,16 milioane euro UCB 
 - Calitatea în cadrul proiectului: expert metodologic extern –Autoritatea  Naţională pentru Calif icări (ANC) -  ETS 

Agricultură şi domeniul veterina r 
 
 

II. Proiecte cu finanţare internă 
2.1. Implementarea managementului prin bugete la S.C. ETA S.A., 
Colectiv cercetare: conf. univ. dr. Laura Pănoiu -  manager proiect. 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 ionale a le angajaţilor 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 statistică  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 calculaţie  a costurilor la S.C. MICOS TRADE S.R.L. Brăila 

Colectiv: Bunea-Bontaş Cristina – director proiect, Petre Mihaela,Tudose Geanina,Lăzărică Marinela,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 costurile surselor de finanţare la S.C. AGROTON LEG S.R.L. Brăila 
Colectiv: Petre Mihaela –  director proiect, Vişan Dumitru,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 educaţionale a învăţământului profes ional ş i tehnic cu cerinţele pieţei 
muncii  

Beneficiar: Centrul Na ţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional ş i Tehnic  
Calitatea în cadrul proiectului: Expert pentru evaluarea actualizării PLAI şi furnizarea  de feed 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 Piteşti, Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice 

Piteşti, Depa rtamentul de Rela ţii Internaţionale  şi Relaţii Publice  
Termen: octombrie 2012 
Participanţi: specialişti din mediul de afaceri, cadre  didactice, studenţi nivel licenţă şi masterat  
 

I.2. Seminarul „Drepturile şi libertăţile  cetăţeniei europene. Drepturile consumatorului european.” 
Organizator: Facultatea Finanţe-Contabilitate  Piteşti, Faculta tea de Management Marketing în Afaceri Economice 
Piteşti şi Facultatea de Stiinţe  Juridice, Adminis trative şi ale Comunicării Piteşti 
Termen: octombrie 2012 
Participanţi: Cris tian Soa re, Prefectul Judeţului A rgeş şi subprefectul judeţului – Gheorghe Marin, ia r din partea  

Biroului de Informare al Parlamentului European în România– Mădălina Mihalache, Laura Trofin - expert 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 pentru Protecţia Consumatorului.  
 

I.3. Masa rotundă: „Implicaţiile asistentului social în problematica tinerilor delincvenţi” 
Organizatori: Centrul de Consiliere şi Informare în Carieră din cadrul Facultăţii de Management-Marketing în Afaceri 
Economice Rm. Vâlcea  
Participanţi: lect. univ. dr. Maria Gheordunescu şi lect. univ. dr. Denisa - Elena Pa rpandel, studenţi brâncoveni. 
Termen: noiembrie  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 Europe Direct, Biblioteca Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea. 

Termen: noiembrie  2012 
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I.5. Workshop-ul „Turismul – factor de dezvoltare regională”  
Organizator: UCB Râmnicu Vâlcea  
Participanţi: Oameni de  afaceri din industria turismului, conf. univ. dr. Carmen Iordache, prof. univ. dr. Alexandrina  
Sîrbu şi asist. univ. drd. Roxana Dorobanţu, studenţi brâncoveni. 

Termen: noiembrie  2012 
 
I.6. Workshop-ul „English debate la Universitatea Constantin 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 licenţă ş i masterat 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: noiembrie  2012 
 
I.7. Masă rotundă : Europa încotro? – training pentru jurnalişti 
Organizatori: Facultatea de Management-Marketing în Afaceri Economice, Facultatea de Stiinţe Juridice,  
Administrative şi ale  Comunică rii Piteşti 

Participanţi: Direcţia  Generală Comunicare  prin Reprezentanta Comisie i Europene 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 rteneriat cu Centrul Europe Direct Braila, martie  2012 
 
I.9. Seminar "Alegerile  prezidentiale  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" decembrie 2012 
 
I.11. Masă rotundă „Impactul tranziţie i la raportarea financiară în conformitate  cu IFRS pentru societăţile  listate  
decembrie  2012 

 
I.12. Seminar Pensiile private - incotro? MMAE Vâlcea - Invitat Mihai Ilie ING14 noiembrie 2012 
 
I.13. Seminar Practica asigurărilor auto MMAE Vâlcea 
 

I.13. Seminar aplicativ in cadrul Centrului de turism  MMAE Vâlcea 
 
I.14 WORKSHOP - Antreprenoriatul – o soluţie pentru perioada de criză MMAE Vâlcea 
 
I.15. Masa rotundă - Turismul –  element de dezvoltare MMAE Vâlcea 

 
I.16. Masă rotundă - Viaţa în Parlamentul European MMAE Vâlcea 
 

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

III. Conferinţe, sesiuni de comunicări, concursuri  
1. Conferinţa de lansare a proiectului „Noi aprofundări ale învăţării limbilor străine în România şi Turcia” 
Participanţi: cadrele  didactice brăilene, directori ai licee lor, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, 

elevi, studenţi şi jurnalişti.= octombrie  2012 
 
2. Sesiune de comunica ri "Actualitatea 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 „Împreună Salvăm Natura”, ediţia a  VI-a februarie  2012 
 

4. Organizarea concursului EU_RO_TIN ,editia a doua ,in cadrul proiectului EVS – Enjoy the Volunteer Spirit, derulat 
de ANMRF Louis Pasteur – Club Voltin Braila ma rtie  2012 
 
5. Târg regional al f irmelor de exerciţiu cu tema „Firma de exerciţiu – exersarea unei afaceri” în colaborare cu 

Inspectoratul Şcolar, Colegiul Economic „Ion Ghica” şi Liceul Economic „P.S. Aurelian” aprilie 2012 
 
6. Organizarea Sesiunii-dezbatere "Cariera mea –Viitorul meu" in parteneriat Blocul National Sindical aprilie 2012 
 
7. Organizarea dezabaterii "Influenta crizei economice  asupra sis temului bancar romanesc"  – in pa rteneriat Banca  

Comerciala Romana  Scusursala Braila aprilie 2012 
 

C. Articole publicate de cadrele didactice memebre ale departamentului 
Cadrele didactice membre ale departamentului au publicat un nunăr de 188 articole din care :  
� articole ISI  – Factor de impact calculat - 5 
� articole publicate în procceding ISI  - 11 
� articole indexate în BDI - 111 
� articole B+ - 39 
� articole în al te revis te recunoscute - 22 
Detelierea acestora  este realizată  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 Candida strains in culture media based on vegeta l oils -  Romanian 

Biotechnological Letters 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 impact 0.219 scor rela tiv de  
influenţă 0; Coautor 

 

2. Colectiv  de autori: Mihaela Asandei , Cristina  Mariana, Ganescu, Asandei Mihaela, Andreea Gangone, Camelia  
Chirila  

� Determinantii performantei managementului responsabil al lanturilor logistice in tarile Europei 
emergente - Amfitea tru economic, decembrie  2012  

 

3. Lect. univ.dr. Gănescu Cristina  
� A perspective on the applicability of the quadripartite model of Corporate S ocia l Responsibility  in the 

organizations  of the Western Development Region, Romania -  E  & M Economics and Management 
(Technical University of Liberec, în colaborare cu alte universităţi din Cehia şi Slovacia), indexată în Social 
Sciences Citation Index, Social Scisearch, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, EconLit,  

International Bibligraphy of the Socia l Sciences and Inspec, 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. 

� Sustainable development assessment model for european automotive industry enterprises - The 
Romanian Journal of  Economic Forecasting (Institutul de  prognoză Economică, Academia  Română),  

indexată în Social Sciences Citation Index, 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-Cristian 

� 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 Profitability Between The Bargaining Power Of Employees And Monetary Policy,  The 
International Conference Bus iness Excellence - ICBE 2012, ediţia a VII a, 12 – 13 octombrie 2012, Braşov, 
Romania, Academia  de Studii Economice Bucureşti, Universitatea T ransilvania  Braşov, Society for Bus iness  

Excellence, indexată în „ISI Web of Knowledge”, ISI Proceedings http://www.isiwebofknowledge.com – 
coautor +Vechiu  

 
Lect. univ.dr. Dindire Laura 

� Human capital – main competitive advantage in the creative economy and in the knowledge-based 

society. Assessment model of the nations’  human capital –  the case of the EU countries  -  Conferinţa  
Internaţională „International Days of Sta tistics and Economics”, Praga, Cehia , Autor unic - 2012  

� Conceptual model of organisational behaviour management aimded at companyes’knowlede intensive  
development -  Conferinţa Internaţională „Knowledge for Market Use”, Olomouc, Cehia , Autor unic - 2012  

 

Lect.univ.dr. Gănescu Cristina  
� The role of Corporate S ocia l Responsibility strategies in the development of innovative business models  -  

International Conference „Knowledge for Market Use 2012”, 6-7 septembrie 2012, Philosohical Faculty of  
Palacky University Olomouc, Czech Republic. Volumul conferinţe i se va publica în format electronic cu ISBN 

şi va fi indexată în baza de date ISI Thompson Reuters, Autor 2012 
� Assessing corporate social performance from a  contingency theory perspective International Conference 

„Emerging Markets Queries in Finance and Business”, 24-27 octombrie 2012, Romanian Research Group 
for Corpora te Finance, Academia Română şi Universitatea  „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş. Volumul 
conferinţei se va publica în Procedia –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 trimis pentru includere  
în Conference Proceedings Citation Index by Thompson Reuters A utor , 2012  

 
Lector univ. dr. Mihăilescu Mariana 

� The Analysis of the direct foreign investments  upon the gross domestic product from Romania using  the 

econometric modulation în Business Excellence Challenges During the Economic Crisis (vol. II), ISBN 
9786061901029 - coautor –  2012 + Vechiu  

 
Lect. univ. dr. Micudă Dan 

� Romanian consumers perceptions regarding  the Dacia brand - International Conference on Bus iness  

Excellence (ICBE) 6th Edition Proceedings - coautor, 2011 
� Financing issues concerning new car purchasing on the Romanian market - International Conference on 

Business Excellence (ICBE) 6 th Edition Proceedings - coautor , 2011  
 
Asist.univ.dr. Pirnea Ionela Carmen 

� Integrating innovation indicators  in the GPE model for the automobile  performance assessment.  
Proceedings of the 7th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, 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 Republic – Romania,  

Editor: Pavla Slavickova, Societas Scientiarum Olomucensis  II, ISBN: 978-80-87533-04-8, p.69 -75  will be  
index ISI Web of Knowledge 
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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 sensorial evaluation of some fermented mashes produced from wheat,  
husked millet, barley malt and oat - Procedia Engineering (2012), pp. 222-231 DOI information:  
10.1016/j.proeng.2012.07.410 (Web of Science, Scopus)  
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187770581202810X )  

 
Prof.univ.dr. Enache Elena  

� Innovation – a Determining  Factor for Competitiveness in the European Union, Ovidius Univers ity Annals,  
Economic Sciences Series, volume XI, Issue 2 Indexat în: RePEc, 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 Cristian 

� Actions of Companies and Customers 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 cererii de ofertă  în se lecţia investiţiilor s trăine directe. Cazul României, Economie teoretică şi 

aplicată, Nr. 7 (572), p.79 – 92 
� Sustainable Development in the Presence of Foreign Investment. OMV – Petrom Critical Analysis , Revis ta 

Economică – Journal of  economic-f inancial theory and practice Supplement no.4, p.257-265 
� From Fiscal Soveraignty to a Good Fiscal Governance in the European Union, Revis ta Economică – Journal 

of economic-f inancial theory and practice Supplement no.4, p.125 -134 

� Aspecte contemporane privind managementul firmelor 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 Premiului Nobel pentru Economie Anale. Seria Ştiinţe Economice. 
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, Universitatea „Ovidius” Constanţa, mai 2012, propus 
spre publicare în Ovidius University 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, Timișoara,Volumul XIX, revistă  

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 Economic Association, supusă evaluării pentru clasif icarea  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 indexată în bazele de date  EBSCO, DOAJ, CEEOL, JEL on CD, e-JEL 
şi EconLit de  către  American Economic Association, supusă evaluării pentru clasif icarea  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 internaţionale  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 Romania. 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 Economic Association,  
supusă evaluării pentru clasificarea ISI a Thompson Reuters. coautor 2012 

 
Lect.univ.dr. Dindire Laura  

� Organizational Behav iour  in The Knowledge –  Based Society –  A Romanian Context Approach Revista  

Romanian Journal of  Economics, 2012(XXII), Volume 34, Issue 1(43), pp. 112-130 (indexări: RePEC, EBSCO, 
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, RePec, Doaj,  
Ebsco Publishing, ICAAP) Autor unic , 2012  

� Intensificarea cooperării ş i comunicării dintre universităţi şi mediul antreprenorial, condiţie  a unei bune 
funcţionări a triunghiului cunoaşterii: educaţie, cercetare, inovare Revista Economie teoretică 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 ptimization of Communication and Organizational 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 cunoaşterii: educaţie, cercetare, inovare Revista Economie Teoretică şi Aplicată 
nr. 9 / 2011 (562), indexată în EconLit, REPEC (Ideas, EconPapers), DOAJ, EBSCO, ICAAP , Coautor, 2011 
+Asandei M + Dindire  Laura  

� Corporate socia l responsibility, a strategy to create and consolidate sustainable businesses  - Revista 

Economie Teoretică şi Aplicată (Asociaţia Generală a Economiştilor din România), indexată în EconLit, 
RePEc, IDEAS, EconPapers, DOAJ, EBSCO Publishing, ICAAP – Autor, 2012  
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Lector univ. dr. Mihăilescu Mariana  
� The Process of Romania’s access ion to the Schengen Space. The Schengen Information System - Annals. 

Economic Science Series. 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 Science Series. Timişoara, 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 Index Copernicus; Noiembire 2011 Autor 

� Internal audit – a key element of corporate g overnance in credit institutions ; International Conference 
″Challenges of  contemporary knowledge 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:  : RePEc, DOAJ 
and Index Copernicus; 2011, cooautor 

� Internal audit – a key element of corporate governance in credit institutions ″; Annales  Universitatis  
Apulensis Series Oeconomica, Numărul 13, Volumul 2, cotată B+ și indexată în următoa rele baze de da te  
(Research Papers in Economics (RePEc), ProQuest, EconLit, EBSCO, IndexCopernicus, Directory 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 Business; Revista Tinerilor Economiști, revistă cotată CNCSIS, categoria B+ şi indexată  
în bazele de date internaţionale Ebsco, Index Copernicus, Repec, Econ Papers, Ideas, Nereus, Gesis, nr.16; 
2011, autor 

� The financia l risks of the entity; International Economic Conference. The persistence 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  
� National and transnational in the context of the knowledge-based society”, Conferinţă internaţională:  

„Societatea cunoaşte rii în spaţiul Europei unite”, ediţia  a V-a, 25-26 Mai 2012, Timişoara, organizată de 
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice ş i Centrul de  Cercetări Aplicative ş i 
Consultanţă în Economie, în cadrul cele i de-a  XIII-a ediţii a Zilelor Academice Timişene, lucrare  publicată în 

Anale. Seria Ştiinţe Economice. Timişoara, 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, supusă evaluării pentru clasif icarea ISI a Thompson Reuters, ISSN 1582-2680,  
www.fse.tibiscus.ro/anale, p. 763., 2012, coautor 

� City, sustainable development engine  Conferinţă  internaţională: „Societatea cunoaşterii în spaţiul Europei 

unite”, ediţia a V-a, 25-26 Mai 2012, Timişoara, organiza tă de Univers itatea „Tibiscus” din T imişoara,  
Facultatea de Ştiinţe  Economice şi Centrul de Cercetă 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 American Economic Associa tion,  supusă  evaluării pentru 

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 Europe by Grants - Anale le Universităţii Ovidius Constanţa, Seria:  
Ştiinţe Economice REPEC, DOAJ, EBSCO şi CABELL Directories -  autor , 2011 

Lect. Univ. Dr. Chilarez Dănuţ 
� From Fiscal Sovereignty  To A Good Fiscalgovernance In The European Union -  Revista Economica  –  

Journa l of Economic-Financial Theory and Practice, Supplement No.4/2012 , pag 125-135, ISSN: 1582-6260- 
Sibiu, 2012 ,CNCSIS B+, indexed in RePeC ,  Ulrich`s  Periodicals Directory, DOAJ, , 

http://economice.ulbs ibiu.ro/revista.economica/archive.php , coautor , 2012 
� Sustainable development in the presence of foreign investment. Omv-petrom critica l analysis- REVISTA 

ECONOMICA – Journal of Economic-Financial Theory and Practice, Supplement No.4/2012,p: 257-266,  
ISSN: 1582-6260, Sibiu 2012, CNCSIS B+ indexed in RePeC, Ulrich`s  Periodicals Directory, DOAJ, 
http://economice.ulbs ibiu.ro/revista.economica/archive.php coautor 2012 
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� Risk Typology in Foreign Investment - Analele Universităţii Ovidius, Seria: ŞTIINŢE ECONOMICE , vol XII 
Issue 1, pg 14081413.  Constanta 2012, CNCSIS B+ .Indexări: RePEc, DOAJ, EBSCO și CABELL 
http://stec.univovidius.ro/html/anale/RO/cuprins%20rezumate/cuprins2012p1.pdf  - coauthor , 2012 

 

Asist. univ. dr. Popa Lucia Ramona 
� The Direct Foreig n Investments  Effects on Workforce Analele  Universităţii Ovidius- Seria Ştiinţe  

Economice, Constanţa, Volume XI, Issue 1, 2011, pg. 1708-1712, ISSN 1582-9383, B+, indexată  în bazele de 
date REPEC şi DOAJ - Autor, 2011 

� The impact of Direct Foreign Investments on the Balance of Trade and on the Budget Income and 
Expenditures Analele Universităţii Ovidius- Seria Ştiinţe Economice, Constanţa, Volume XI, Issue 1, 2011, 
pg. 1712-1717, ISSN 1582-9383, B+, indexată în bazele  de da te REPEC şi DOAJ -  Autor , 2011  

� Evolution of direct foreign investments  during the global economic crisis  Analele  Universităţii Ovidius-  
Seria Ştiinţe Economice, Constanţa, Vol. XI, Issue 2/2011, pg. 1074-1079, ISSN 1582-9383, B+, indexată în 

bazele de date  REPEC şi DOAJ Autor , 2011  
� The analysis of the direct foreign investments upon the gross domestic product from Romania using the  

econometric modulation" Business Challenges during the economic crisis, vol.II, PG 110-114, ISBN 
978-606-19-0104-3 Index Copernicus, EBSCO, RePEc, DOAJ.Autor 

 

Lector univ.dr. Teselios Delia  
� The Analys is of Profess ional Improvement Process  by Economic Methods - Analele Univers ităţii 

"Constantin Brâncuşi"  din Târgu-Jiu, -  Coautor.  Indexate  in urmatoa rele  baze de da te internationale:  
IDEAS,Genamics JournalSeek Database, EconPapers , EBSCO, Cabell's, SCIPIO, Index Copernicus, DOAJ, 
REPEC  

� Difference Test Between Two Environments - Econometric Method of Substantiating the Decis ion -  
Coauto -  Analele Univers ităţii Ovidius Constanţa,Seria: Ştiinţe  Economice -  revistă cotată  CNCSIS, categoria  
B+ şi indexată în bazele de date interna ţiona le REPEC, DOAJ şi EBSCO. Volumul XII, partea a 2-a. 

 
Lect. univ.dr. Albici Mihaela 

� Place of the Euro and the European Monetary System on the International Scene”, International Journal 
of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Volume I, Issue 1, 2011, ISSN 
2225 - 8329, p. 56-62 http://hrmars.com/index.php?page=afms%20current%20iss&CAT=1, Indexată în 
Ulrich’s Web (Global Serial Directory), USA, Cabell’s Directory of Publishing Opportunities, USA, Index 
Copernicus, Poland, EBSCO Host, USA, Academic Resources (ourGlocal.com), Duke University, USA, Gale | 

Cengage Learning, New Jour, USA, Southwest-German Union Catalogue (SWB), Germany, Karlsruhe Virtual 
Catalogue (KVK), Germany, Electronic Journa ls Library, Germany (EZB), Germany, German National Serials  
Database/ Zeitschriftendatenbank (ZDB), Germany, Germany WZB Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung,Germany BUH Bibliothekssystem Universitä t Hamburg, Germany BSZ  

Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, Open J-Gate, Library USA, WorldCat, 2011, coautor 
 
Lect. univ.dr. Bunea Bontas Cristina   

� Doing business in the European Union Anale. Seria Ştiinţe Economice. Timişoara (Univ. Tibiscus) volumul 
XVII (categoria B+, cod CNCSIS 108, indexată în baza de date ceeol),ISSN1582-6333,pag.268-273,Indexatîn 

CEEOL: http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=5b6a7b7f-5415-4b9d-bebf-1c6e844ae759,  
2011 coautor 2011 

� Consensual and controversial issues on IFRS for SMEs - Anale. Seria Ştiinţe Economice. Timişoa ra (Univ. 
Tibiscus) volumul XVII (categoria B+, cod CNCSIS 108, indexată în baza de date  ceeol), ISSN 1582-6333, pag. 
495-501, Indexat în CEEOL:  

http://www.ceeol.com/aspx/ issuedetails.aspx?issueid=5b6a7b7f-5415-4b9d-bebf-1c6e844ae759 
coautor2011 

� Evaluation of capita l instruments granted within share based payment transactions  Anale. Seria Ştiinţe  
Economice. Timişoara (Univ. Tibiscus) volumul XVII (categoria B+, cod CNCSIS 108, indexată în baza de da te  
ceeol), ISSN 1582-6333, pag. 651-657, Indexat în CEEOL:  

http://www.ceeol.com/aspx/ issuedetails.aspx?issueid=5b6a7b7f-5415-4b9d-bebf-1c6e844ae759 
coautor2011 

� The use of accounting  information to adopt managerial decis ions  Anale. Seria Ştiinţe  Economice.  
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1582-6333, pag. 786-791, Indexat în CEEOL: 
http://www.ceeol.com/aspx/ issuedetails.aspx?issueid=5b6a7b7f-5415-4b9d-bebf-1c6e844ae759 
coautor2011 

� The Assessment of Hedge Effectiveness  Analele  Universităţii Dunărea de Jos Galaţi, Fascicula  Economie ş i 

Informatică Aplicată, Anul XVIII nr. 1 (categoria B+, cod CNCSIS 82), ISSN 1584-0409, pag. 57-62 
� Conform informaţiilor de pe s ite-ul reviste i (http://www.ann.ugal.ro/eco/index.htm), aceasta este  indexată  

în următoare le baze de date internaţionale: EconLit: http://www.aeaweb.org/econlit/journal_ list.php 
REPEC: http://ideas.repec.org/s/ddj/fseeai.html. Link pentru articol:  

http://ideas.repec.org/a/ddj/fseeai/y2012i1p57-62.htmlDOAJ: 
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&issn=15840409&genre=journal Link pentru 
articol:http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=journal&issn=15840409&volume=1&issue=1& dat
e=2012&uiLanguage=enEBSCO: http://www.ebscohost.com/ INDEX 
COPERNICUS:http://jml.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=2&id_jour=6047ULRICH:http://www.u

lrichsweb.comECONIS, ZBW: http://www.econis.eu/DB=1/SET=9/TTL=1/SHW?FRST=1 CAMBRIDGE 
SCIENTIFIC ABSTRACT: http://www.csa.com2012 autor 

 
Lect. univ. dr. Popa Ionela  

� Extracting knowledge from data -  data mining CKS-eBook 2011, Editura „Pro Universita ria”, ISSN 

2068-7796, Bucureşti, p.2019, indexat în EBSCO-CEEAS Database, bază de date  internaţională  de prestigiu,  
recunoscută ca atare de A.N.C.S.-C.N.C.S.I.S. De asemenea, pentru această ediţie, organizatorii au 
declanşat procedurile de indexare a  CKS-eBook 2011 în baza de date ISI-Thomson Reuters,  
http://www.univnt.ro/ro/sesiune_stiintifica/sesiune_stiintifica_2011.html coautor 2011 

� Place of OLAP Tehnology in Data WarehouseOvidius  University  Annals, Economic Sciences Serie,  Volumul 

XI, Issue 1, 2011. p. 425- 428  
(http://www.ovidius-stec.ro/html/anale/RO/cuprins%20rezumate/volum2011p1.pdf) Revistă cotată B+ 
şi indexată în bazele de date intrenaţionale REPEC si DOAJ coautor 2011  

� Eco-innovation, EU priority „Calitatea - acces la succes”, revistă de managementul calităţii, al mediului, al 

sănătăţii şi securită ţii ocupaţionale, al siguranţei alimentelor, al securităţii informaţiilor, precum şi de  
evaluare a conformităţii produselor, recunoscută CNCSIS, categoria B+, inclusă în bazele internaţiona le de 
date SCOPUS şi EBSCO Publishing  Inc., Cabells  directory management databases, ISSN: 1582-2559, nr. 125,  
2011, pg. 133, http://www.srac.ro/srac.php?id=170&meniu=8#1, www.eam.ase.ro. Coautor 2011  

� Development of European Union environment fees; their role in susta inable growth„Calitatea - acces la  

succes”, revistă  de managementul calităţii, al mediului, al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale,  al siguranţe i 
alimentelor, al securităţii informaţiilor, precum ş i de evalua re a conformităţii produselor, recunoscută  
CNCSIS, categoria B+, inclusă în bazele internaţionale de da te SCOPUS ş i EBSCO Publishing, Inc., Cabells  
directory management databases, ISSN: 1582-2559, nr. 125, 2011, pg. 
145,http://www.srac.ro/srac.php?id=170&meniu=8#1, www.eam.ase.ro. Coautor 2011  

� Using Data Mining Techniques in Economic Crisis - Anale le Univers ităţii Ovidius, Seria: Ştiinte  
economice, Vol. XI, nr. 2/2011 -  revistă cotată CNCSIS, categoria B+ şi indexată în bazele  de da te  
internaţionale REPEC, DOAJ și EBSCO, ISSN 1582-9383, pag. 233- 236, www.ovidius-stec.ro coautor 2011 

� The need for the implementation of knowledge management in the institutions of higher education -  
Conferinţă internaţională: „Abordări moderne  în managementul ş i economia organizaţiei”, Bucureşti,  24 -  

25 noiembrie 2011, Academia  de Studii Economice Bucureşti, Facultatea  de Management, Departamentul 
Management în pa rteneriat cu: Societatea  Academică de Management din România şi Consiliul Naţional al 
Întreprinderilor Private  Mici şi Mijlocii din România, lucrare  accepta tă spre publicare în volumul 
simpozionului cu ISBN, indexat in baze de date internaţionale, iar lucrările selectate vor fi publicate într-o revistă 

naţională, cotată CNCSIS B+; http://www.management.ase.ro. 
http://ideas.repec.org/a/rom/cmanag/v5y2011i1p430-434.html coautor 2011 

� Romania and the european union budget, the integration costs and benefits - A NALE. SERIA STIINTE 
ECONOMICE. TIMISOARA, ISSN 1582- 2680, pag. 368-372, inclusǎ in categoria B+ de cǎtre CNCSIS Şi 
ndexatǎ în bazele de da te EBSCO, CEEOL, JEL on CD, e—JEL ş i EconLit de cǎtre  American Economic 

Association, supusǎ evaluǎrii pentru clasif icarea ISI a Thompson Reuters coautor 2012  
� Financia l - Accounting  Information system- ratio between acconting organization system and informatic 

approache - A NALE.SERIA STIINTE ECONOMICE.TIMISOARA, ISSN 1582- 2680, pag. 577-581, inclusǎ in 
categoria B+ de cǎtre  CNCSIS Şi ndexatǎ în bazele de date EBSCO, CEEOL, JEL on CD, e—JEL ş i EconLit de  
cǎtre American Economic Association, supusǎ evaluǎrii pentru clasifica rea ISI a Thompson Reuters; 2012  
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� Using Data Warehouse And Data Marts for Financial Accounting Data-  Ovidius” University Annals,  
Economic Sciences Series, Volume XII, Issue 1 /2012www.ovidius-s tec.ro; coautor 2012  

 
Lect.univ.dr. Culiţă Gica Gherghina  

���� Doing business in the European Union -  Anale. Seria  Ştiinţe  Economice, vol. 7,pag. 268, Timişoara. Lucrari 
indexate in bazele dedate  CEEOL, JEL on CD, E-JEL ş i ECONLit Autor principal, 2011 + Niculcea Silviu 

���� A program that support the Romanian products an important factor to stimulate consumption of naional 
products Anale. Seria Ştiinţe Economice, vol. 7,pag. 268, Timişoara. Lucrari indexate in bazele de da te  

CEEOL, JEL on CD, E-JEL şi ECONLit Autor2011 
���� Agriculture - a Chance for the Economy in Crisis of Romania - Anale. Seria Ştiinţe Economice, vol. 7,pag. 

612, Timişoara. Lucrari indexate in bazele de date CEEOL, JEL on CD, E-JEL şi ECONLit Coautor 2011 
���� Strategic planning and promotion of South-East Region tourism at national and international level 

Ovidius Univers ity Annals, Economic Sciences Series, Volume XI, Issue 1, 2011 Coautor 

���� Impact of global economic cris is on international and national tourism  -  publicata  de Institutul de  
Cercetă ri Economice „Gheorghe Zane” Iaşi, Editura Tehnopress, Iaşi, 2011, vol 23, ISBN 978-973-702-857-0 
Autor 2011 

 
Conf.univ.dr. Dugan Silvia  

� Pedagogic Innovation Through Simulated Enterprises –  A Prerequis ite  For Higher  Education Economic 
Adaptation To The Requirements Of The Knowledge Society  - Review of  Applied Socio-Economic 
Research, 2011, vol. 1, issue 1, pages 29-37 http://reaser.eu/RePec/rse/wpaper/3.pdf  
http://EconPapers.repec.org/RePEc:rse:wpaper:v:1:y:2011:i:1:p:29-37 coautor 2011 

� Influence of the Changes  Brought by Incoterms 2010 to International Trade -  volumul XII al reviste i Anale.  

Seria Ştiinţe Economice, ISSN 1582-9383, pg.41-46 
� The impact of the Economica l Crisis on the Franchise Market in Romania – volumul XII al revistei Anale. 

Seria Ştiinţe Economice, ISSN 1582-9383, pg. 707 - 712  
 

Asit. Univ.drd. Codreanu Diana  
� Architecture on-line analitycal processing - Revista Anale. Seria Ştiinţe Economice. Timişoara, ISSN 1582- 

6333, pp. 798-802.Categorie  B+, indexată  în bazele de date CEEOL, JEL on CD, e-JEL şi EconLit de către  
American Economic Association, supusă  evaluării pentru clasificarea ISI a Thompson Reuters. Coautor ,  
2011 

� Extracting knowledge from data -  data  mining CKS -eBook 2011, Editura „Pro Universitaria”, ISSN 
2068-7796, Bucureşti, p.2019, indexat în EBSCO-CEEAS Database, bază de date internaţională de prestigiu, 
recunoscută ca  atare de A.N.C.S.-C.N.C.S.I.S. De asemenea, pentru această ediţie, organizatorii au 
declanşat procedurile de  indexare a CKS-eBook 2011 în baza de da te ISI-Thomson Reuters, 
http://www.univnt.ro/ro/sesiune_stiintifica/sesiune_stiintifica_2011.html coautor, 2011  

� Place of OLAP Tehnology in Data Warehouse -  Ovidius University Annals, Economic Sciences Serie, 
Volumul XI, Issue 1, 2011. p. 425- 428 
(http://www.ovidius-s tec.ro/html/anale/RO/cuprins%20rezumate/volum2011p1.pdf)  Revistă cotată B+ şi 
indexată în bazele  de date  intrenaţionale  REPEC si DOAJ coautor 2011 

� Impact of economic cris is on business to the franchise system in Romania Ovidius University Annals, 

Economic Sciences Serie, Volumul XI, Issue 1, 2011. p. 1601-1604 
(http://www.ovidiusstec.ro/html/anale/RO/cuprins%20rezumate/v olum2011p1.pdf) Revistă cotată B+ 
şi indexată în bazele de date intrenaţionale REPEC si DOAJ coautor, 2011 

� Modelling financia l-accounting decis ions by means of OLAP tools, Database Systems Journal - Database 
Systems Journal, ASE, vol. II, No.1/2011, Online at 

http://www.dbjournal.ro/current_issue/current_issue.htm. Jurnalul este indexat în bazele de date 
internaţionale RePEc, Directory of Open Access Journal, Open J-Gate, Cabell`s Directories of Publishing 
Opportunities, Index Copernicus, coautor, 2011  

� Using Data Mining Techiques  in Economic Cris is - Ovidius University Annals, Economic Sciences Serie, 

Volumul XI, Issue 2/2011, pag. 233-236, ISSN 1582-9383 coautor , 2011  
� Eco-innovation, EU priority - „Calitatea - acces  la succes”, revistă de managementul calită ţii, al mediului, al 

sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, al siguranţe i alimentelor, al securită ţii informaţiilor, precum şi de  
evaluare a conformităţii produselor, recunoscută CNCSIS, categoria B+, inclusă în bazele  internaţionale  de 



  

  

  

  
   

  

 48 

date SCOPUS şi EBSCO Publishing Inc., Cabells  directory management databases, ISSN: 1582-2559, nr. 125, 
2011, pg. 133, http://www.srac.ro/srac.php?id=170&meniu=8#1, www.eam.ase.ro. Coautor, 2011  

� Development of European Union environment fees; their role in sustainable growth Calitatea -  acces la 
succes”, revistă de managementul calită ţii, al mediului, al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, al siguranţe i 

alimentelor, al securităţii informaţiilor, precum şi de evaluare a conformităţii produselor, recunoscută 
CNCSIS, categoria B+, inclusă în bazele  internaţionale de date  SCOPUS şi EBSCO Publishing, Inc., Cabells 
directory management databases, ISSN: 1582-2559, nr. 125, 2011, pg. 
145,http://www.srac.ro/srac.php?id=170&meniu=8#1, www.eam.ase.ro. Coautor, 2011  

� The need for the implementation of knowledge management in the institutions of higher education -  
Conferinţă internaţională: „Abordări moderne  în managementul ş i economia organizaţiei”, Bucureşti,  24 -  
25 noiembrie 2011, Academia  de Studii Economice Bucureşti, Facultatea  de Management, Departamentul 
Management în pa rteneriat cu: Societatea  Academică de Management din România şi Consiliul Naţional al 
Întreprinderilor Private  Mici şi Mijlocii din România, lucrare  accepta tă spre publicare în volumul 

simpozionului cu ISBN, indexat in baze de date internaţionale, iar lucrările selectate vor fi publicate într-o revistă 
naţională, cotată CNCSIS B+; http://www.management.ase.ro. 
http://ideas.repec.org/a/rom/cmanag/v5y2011i1p430-434.html coautor 2011  

� Romania and the european union budget, the integration costs and benefitsA NALE. SERIA STIINTE 
ECONOMICE. TIMISOARA, ISSN 1582- 2680, pag. 368-372, inclusǎ in categoria B+ de cǎtre CNCSIS Şi 

ndexatǎ în bazele de da te EBSCO, CEEOL, JEL on CD, e—JEL ş i EconLit de cǎtre  American Economic 
Association, supusǎ evaluǎrii pentru clasif icarea ISI a Thompson Reuters -  coautor ,2012  

� Financia l - Accounting  Information system- ratio between acconting organization system and informatic 
approache - A NALE.SERIA STIINTE ECONOMICE.TIMISOARA, ISSN 1582- 2680, pag. 577-581, inclusǎ in 
categoria B+ de cǎtre  CNCSIS Şi ndexatǎ în bazele de date EBSCO, CEEOL, JEL on CD, e—JEL ş i EconLit de  

cǎtre American Economic Associa tion, supusǎ evaluǎrii pentru clasificarea ISI a Thompson Reuters -  
coautor, 2012  

� National and transnational in the context of the knowledge – based society Anale.Seria Stiinte  
Economice.Timisoara, ISSN 1582- 2680, pag. 763-766, inclusǎ in categoria B+ de cǎtre CNCSIS Şi ndexatǎ în 

bazele de date EBSCO, CEEOL, JEL on CD, e—JEL şi EconLit de cǎtre American Economic Association, supusǎ 
evaluǎrii pentru clasificarea ISI a Thompson Reuters; coautor , 2012  

� Using Data Warehouse And Data Marts  for  Financial Accounting -  Data Ovidius” University Annals,  
Economic Sciences Series, Volume XII, Issue 1 /2012 www.ovidius-stec.ro – coautor - 2012  

� The impact of information technology integrated into decision mak ing process Ovidius” University  

Annals, Economic Sciences Series, Volume XII, Issue 1 /2012 www.ovidius-stec.ro - coautor , 2012  
 
Asist.univ.drd. Dorobanţu Maria Roxana 

� Ethnofolk lor - Vector of Rural Tourism Revita lization in Valcea County International Journal of  Economic 
Practices and Theories –  IJEPT(http://www.ijept.org/index.php/ijept/ issue/view/5)pp. 109-118-  Coa utor ,  

2012 
� Strategic directions in susta inable tourism development throug h rural tourism activities Forum Ware 

International http://forumware.wu-wien.ac.at/ 
http://www2.wu-wien.ac.at/forumware/cgi-bin/forum_wa re.cgi?++inter ISSN 1810-7028pp. 116-122 
Coautor 2011 

 
Lector univ.dr. Ciorăşteanu Geanina  

� Principles and Evolutions of the Internet Marketing- Revista „Ovidius University Anna ls”, Economic 
sciences series, volume XI, Issue 1, year 2011, pp.1414-1419, 8 ref. bibl., ISSN 1582 – 9383, Revistă cotată 

CNCSIS B+, cod 444Indexat în: RePEc, DOAJ şi EBSCO Coautor , 2011 
� Actions of Companies and Customers on the Financial 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 Indexa t în bazele de date RePEc, DOAJ şi EBSCO) Coautor 
2011 

� BRIC - Global Governance Redefinition - Annals. Economic Science Series. Timişoa ra, vol. XVII/2011. 
Indexată în bazele de date CEEOL, JEL on CD, E-JEL şi ECONLit - coautor, 2011 

� A program that support the Romanian products an important factor to stimulate consumption of naional 
products Annals. Economic Science Series. Timişoara, vol. XVII/2011. Indexată în bazele  de date  CEEOL, JEL 
on CD, E-JEL ş i ECONLit- coautor, 2011 
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Conf.univ.dr. Vechiu Camelia  
� The Credit Risk Control in the Context of the Economic Crisis- Revista „Ovidius University Annals”, Economic 

sciences series, volume XI, Issue 1, year 2011, pp. 2278 – 2282, ISSN 1582 – 9383, Revistă cotată CNCSIS B+, 
cod 444 Indexat în RePEc, DOAJ şi EBSCO - Coautor, 2011 

� The Politics  of the National Bank of Romania to Deal with Crediting Risk - Analele Universităţii din Oradea – 
Seria Ştiinţe Economice, 2011, ISSN – 1582 – 5450, pp. 445-451, revistă cotată CNCSIS B+, cod 665 indexat 
în:RePec, Doaj, EBSCO and CABELLS publishing services - Coautor, 2011 

 

Asist.univ.drd. ANDREI Elena-Adriana  
� The relationship between key economic indicators of the Euro-area after  the financial cris is -  Journal of  

Financial Studies and Research, IBIMIA Publications EBSCOhost: Business Source Complete,  
EBSCOhost: Business  Source  Corporate Plus, ProQuest,  Cabell's Directory, Ulrich's Periodcals  Directory, 
Gale Cengage Learning, Media Finder, Open J-Gate, J-Ga te, ISSN: 2166-000X, 2012 Coautor 

� The relationship between key economic indicators of the Euro-area after the financial crisis  Proceedings  
of 17th International Business Information Management Associa tion Conference, 14–15 Nov. 2011, Milan, 
Italy, Khalid S. Soliman (ed.),Thomson Reuters ISI Proceedings, ISBN: 978-0-9821489-6-9, pp. 597-612 
Coautor, 2011  

� The impact of f inancial cris is on the relation between stock market and the real economy Proceedings  

of 13th ICFB: Lessons  Learned from the Financial Cris is, Karviná : Siles ian University, School of Business  
Administration, 2011, POLOUČEK, S. And STAVÁREK, D. (ed.), EBSCOdatabase, ISBN 978-80-7248-708-0,  
pp. 709-723 Coautor, 2011 

� Econometric modeling of GDP time series -  Theoretical and Applied Economincs, Vol. XVIII (2011), No. 10 
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� Correlations  between the accounting  information system and the decision-tak ing process Revista  

Strategii Manageriale, Universitatea ”Constantin Brâncoveanu” Piteşti, Anul IV, nr.2(12)/2011, pg. 50-55 - 
Coautor, 2011  

 
Asist. Univ.drd. Dorobanţu Roxana  

� Consideraţii cu priv ire la preferinţele turistice ale studenţilor de la FMMAE din Râmnicu Vâlcea - Strategii 
manageriale  

(http://www.strategiimanageriale.ro/ images/images_site/categorii_a rticole/pdf_categorie_f9d7715b11bc
0efca6b7d8ab1fba0558.pdf)  pp. 61-79 Autor , 2011  

� Forms of development and promotion of the rural tourism in the space of the European Union -  Strategii 
manageriale (http://www.strategiimanageriale.ro/article-2011-id-49-revista.nr..4.(14).html) pp. 80-84 
Autor, 2011 

 
Lect. univ. dr. Maria Gheordunescu 

� Transportul combinat RO-LA, o solutie in cadrul companiilorde transport din Romania -  Strategii 
Manageriale- Anul IV, nr.1 (11)/2011 

� Efecte ale crizei în cadrul transportului rutier de mărfuri si că lători - Strategii Manageriale- Anul IV, nr.2 

(12)/2011 
 
Asist. Univ. Dr. Marin (Bâzdoacă) A. Aurelia-Camelia  

� Cetăţeanul, factor de decizie în administraţia publică locală  -  Revista  Research and Science T oday, nr.  
2/2011, ISSN: 2247 – 4455, pp. 141-150 Autor , 2011 

 
Asist.univ.dr. Pirnea Ionela Carmen 

� 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 didactice membre ale Departamentului au participat în perioada de raportare la un 

număr de 147 conferinţe şi simpozioane după cum urmează: 
� conferinţe internaţionale desfăşurate în s trăinătate 14 
� conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară 138 
� conferinţe ştiinţifi ce desfăşurate în ţară 5 
Detalierea acestora este realizată mai jos: 

 

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,  

Published by DAAAM International, Vienna23-26 Noiembrie 2011 coautor 
� Global Conference on business and f inance, 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 operational processes at risk-strategic guidelines″; 22-25 Mai 2012, autor 

� ″Global Conference 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 642. , ″Towards new guidelines within the management systems-enhancing updates″; 22-25 
Mai 2012, coautor 

� Global Conference on business and f inance, 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 637. Organizational methodology reengineering by flattening  the hierarchical pyramid-path to 
sustainable development″; 2012, coautor 
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Conf univ.dr Ene Sebastian  
� Knowledge for Market Use 2012 Philosohical Faculty of  Palacký University Olomouc (FF UP), Czech 

Republic The Impact of  the Investment Climate on Foreign Investment. Critical Analysis: Czech Republic – 
Romania autor, 2012  

� ECONOMIE ŞI CUNOAŞTERE International Conference -  Universitatea Alexandru Ioan Cuza ,Iaşi, 20-22 
octombrie 2011  

� International Conference ECO NOMIC KNOWLEDGE AND PERFORMANCE . Univers itatea de Vest, Timișoara, 
27-28 aprilie  

� POST CRISIS ECONOMY:CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 19th Internaţional Economic Conference IECS 
2012, Universitatea Lucian Blaga Sibiu 

 
Lect. univ.dr. Gănescu Cristina  

� „Le 9 ème Congres 2012 de l’ADERSE : RSE, Globalisation et Normalisation”, Univers ité Sophia Antipolis de 

Nice, France, Company volunteer works - factor - cohesion and social inclusion essential support under 
economic hardships and austerity. The case of Romania, Publicată în volumul conferinţei pe CD, 29-30 
martie 2012, coautor + Asandei M. 

 
Lect. univ.dr. Dindire Laura  

� ADERSE/9th International Congress CSR. Globaliza tion. Normalization: new issues induced by the cris is. 
Nice, Franţa, 29-30 ma rtie  2012 ,ADERSE, Université de Nice  Sophia-Antipolis, Conceptual Model of 
Corporate Reputation Management Based on a Socially Responsible Organizational Behaviour. The Case of  
Multinational Companies in Romania Versus Romanian Companies,2012, Coautor 

 

Asist.univ.drd. ANDREI Elena-Adriana   
� 17th IBIMA Conference on Creating global competitive economies, IBIMA, 14–15 Nov. 2011, Milano, 

Italia,The relationship between key economic indica tors  of the Euro-area after the f inancia l crisis, Thomson 
Reuters  ISI Proceedings ISBN: 978-0-9821489-8-3, 2011, Coautor 

� 13th ICFB Lessons learned from the financial crisis, Silesian University in Opava, School of Bus iness  
Administration in Ka rvina, Department of  Finance,13-14 Oct. 2011, Ostrava, Czech Republic, The impact of  
financial crisis on the re lation between stock market and the real economy,Thomson Reuters ISI 
Proceedings ISBN: 978-80-7248-708-0,2011, Coautor 

 

Asist. Univ. drd. Ciacu Nicoleta  
� Conferinţa internaţională „Creşterea impactului cercetă rii ş i dezvoltării capacităţii de inovare”, 

Universitatea de Stat din Moldova, 21-22 septembrie  2011, Elemente de spectacol în comunicarea 
prezidenţială, 2011, Autor 

 

Asist.univ.dr. Pirnea Ionela Carmen 
� Dilemmas of  contempora ry enterprises in the restructuring  process; diversifica tion –  integration –  

development, Cracow Univers ity, Polonia  Analysis of  economic environment in Romania coautor  
� VIII th International Conference in „Stochastic Geometry, Convex Bodies, Empirical Measure &  Applications  

to Mechanics and Engineering of  Train-Transport” An analys is of  the agricultural activity in EU-27 us ing the  

multiple regression - coa utor  
� 18th IGWT Symposium Technology and Innovation for a  Sustainable  Future: a Commodity Science 

Perspective Academia italia na de sciinte  merceologice  Study on the involvement of  SMEs in Romania in 
social responsibility activities in the  context of the global f inancial crisis  - Coautor  

� 18th IGWT Symposium Technology and Innovation for a  Sustainable  Future: a Commodity Science 
Perspective Academia italiana de sciinte merceologice Study on the impact of economic crisis on SMEs 
performance from European Union compared with United States and Japan -  coautor 

 
Conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară 

Profesor univ.dr. Scurtu Ion 
� Îmbatranire  activa si servicii pentru seniori Universitatea Tehnică Cluj-Napoca,Centrul Universitar Baia  

Mare - Cultura legumelor în spaţii restrânse-Hobby şi profit pentru sănătatea vârs tnicilor. Autor principal.  
Oct.2012 
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Prof. univ. dr. Enache Elena  
� The 6th International Conference on Bus iness Excellence Academia  de Studii Economice Bucureşti,  

Universita tea Transilvania din Braşov, The University of Akron, Ohio, USA, în colaborare cu Society for 
Business Excellence The Spectrum of the Marketing Strategies – Axiological Assumptions Coautor„ISI Web 

of Knowledge”, ISI Proceedings http://www.isiwebofknowledge.com 2011 
� Masa rotundă cu tema „Efecte  ale crizei actuale  asupra economiei globale” Universitatea „Ovidius” 

Constanţa Innovation – a Dete rmining Factor for Competitiveness in the  European Union  CoautorRePEc,  
DOAJ şi EBSCO2011 

� Conferinţa  Internaţională „Probleme Actuale  ale  Economiei Globale” – Ediţia  a VIII-a Universitatea  
„Ovidius” Constanţa Principles and Evolutions of the Internet Marketing CoautorRePEc, DOAJ şi EBSCO2011 

� Conferinţa Internaţională „Probleme Actuale ale Economiei Globale” –Ediţia a VIII-a Universitatea  
„Ovidius” Constanţa Agriculture  – a Chance for the Economy in Crisis of Romania CoautorRePEc, DOAJ şi 
EBSCO2011 

� The 4th Economy Transdisciplinarity Cognition International Conference: Theoretical and 
methodological-practical challenges for the economic- juridical-a dminis trative continuum The George 
Bacovia University in Bacău, Cooperative-Commercial University of Moldova, Poltava University of  
Economics  and Trade Ukraine, Bacovia Foundation from Bacau Cardul co-branded, răspunsul băncilor la criza 
financiară Coautor Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, Internationa l Consortium for the 

Advacement of Academic Publication, Cabell’s, ProQuest, SCIPIO, Open Access Journal Search Engine2012 
� Conferinţa  Interna ţională  „Probleme Actuale  ale Economiei Globa le” –  Ediţia a IX-a Universitatea „Ovidius” 

Constanţa Research of the Training Needs and Requirements for the Competences and Skills  in Tourism in 
the Counties of Braila and Constanta  CoautorRePEc, DOAJ şi EBSCO2012 

� Conferinţa internaţională „Integ rarea Europeană – noi provocă ri pentru economia românească”, ediţia a 

VIII-a, Oradea Universitatea din Oradea, în parteneriat cu AFER, Centrul de Cercetare pentru 
Competitivitate  şi Dezvoltare Durabilă, AGER filiala Bihor şi Centrul de Documentare Europeană (EDCO) 
Communication by Means of the New Social Networks Coautor RePEC DOAJ, EBSCO, SCIPIO, CABELL’S 
directory of  publishing opportunities 2012 

 

Lect. univ.dr. Albici Mihaela 
� Conferinta  Internatională a  Tinerilor Doctoranzi,  Universitatea  „Constantin Brâncoveanu” Piteşti,  

Eurodynamism vs. eurosclerosis in the monetary policies of the member s tates of the european 
community, 2011, coautor 

� The 17-th International Scientific Conference T he Knowledge-Based Organization, Academia Forţelor 
terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu ,The impact of European economic integra tion on local development of  
Vâlcea County Isabela, Nicolae Bălcescu Land Forces Academy Publishing House, Sibiu, 2011, Conference 
Proceedings, În proces de evaluare ISI CPCI, 2011, coauthor 

� The 17-th International Scientific Conference T he Knowledge-Based Organization, Academia Forţelor 

terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, Strategic Knowledge Management, Nicolae Bălcescu Land Forces Academy 
Publishing House, Sibiu, 2011, Conference Proceedings 1 , ISSN 1843-6722, p. 818-824,2011, coautor 

� International Conference of  Scientific Paper, AFASES 2011, “Henri Coanda” Air Force A cademy , Brasov, 
Designing a data  warehouse. case study: SC “Ambient” SA, The 17-th Interna tiona l Scientific Conference  
The Knowledge-Based Organization, “Henri Coanda” Air Force Academy, Brasov, Conference Proceedings  

ISSN-L: 2247-3173, p. 641-645, 2011, coautor 
� The 18-th International Scientific Conference T he Knowledge-Based Organization, Academia Forţelor 

terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, Financial-Accounting Systems Information: Role  of  Modern Informatic 
Technoilogies in the Field of Financial-Accounting Ionela, Nicolae Bălcescu Land Forces Academy Publishing 
House, Sibiu, 2012, Conference Proceedings, 2012, coautor 

� The 18-th International Scientific Conference The Knowledge-Based Organisation, Academia Forţelor 
terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, Econometrics –A Labour Instrument in Decision Substantiation Nicolae  
Bălcescu Land Forces Academy Publishing House, Sibiu, 2012, Conference Proceedings, 2012, coautor 

� IECS 2012 "Industrial Revolutions, from the Globalization and Post-globalization Perspective",  
Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Fiscal and Budget Policies – Major Components of  Economic and Social 

Policy Mix in Romania  at Present and in Future, "Lucian Blaga" Univers ity of  Sibiu, Romania, 14-15 mai 
2012, p. 643-647 http://iecs.ulbsibiu.ro/ prog ramme/IECS_2012_final_prog ram.pdf, 2012, coautor 
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Lect.univ.dr. Iordache Emilia  
� Conference of Applied Social Sciences, ISSA 2012. Department of Social Work of the Faculty of Sociology  

and Psychology of the  West University in Timisoara, SOCIAL RESPONSIBILITY –  A TOOL FOR INCREASING THE  

COMPETITIVENESS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES,2012, coautor 

� Conferinţa : The Future of Europe- Rethinking strategies in emerging economies; 9-10 November 2012 
organizată de The Faculty of International Business and Economics and Research Centre  in International 
Business and Economics within theBucharest University of Economic Studies cu lucrarea : Real economic 
convergence –  necessity or utopia in the European union?- autor 

� Conferinţa : Efecte ale crizei actuale asupra economiei globale , 07 decembrie 2012 organizată de 
Universita tea Ovidius -  Constanţa, Facultatea de Siinţe  Economice cu lucrarea The global financial crisis,  
the premise of the new world economic order, coautor (lucrarea va fi publicat in Analele Univers ităţii 
„Ovidius” Constanţa, indexată în bazele de date  internaţionale REPEC, DOAJ, EBSCO şi CA BELL Directories  

 

Lect. univ.dr. Popa Ionela  
� Conferinţa Internaţională „European Integration Realities and Perspectives, Danubius University of  Galati, 

Saint Monnet Uniersity, Saint- E tienne, France, Accounting and Financia l Data Analysis. Data Mining 
Tools, Volumul conferinţe i, pp.367-374, ISSN: 2067-9211, 2011,coautor 

� Cadrul conceptual al economiei postcriză, Academia  de Studii Economice Bucureşti, Faculta tea de 

Economie, AGER, EU Budget Reform in the Context of the Current Economic Cris is 
http://www.economie.ase.ro/Simpozion/economie.html,http://www.economie.ase.ro/Simpozion/Doc_ro
/PROGRAMSimpozion.pdf  , 2011, coauthor 

� „The 17th inte rnational scientif ic conference knowledge-based organization”, Academia Forţelor Terestre,  
Sibiu, Analysis of  multidimensional olap data cube Conference Proceedings 3 „Applied Techical Sciences  

and Advanced Military Technologies”,(ISI CPCI indexate din 2009), Editura Academiei Forţelor Terestre  
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu, ISSN 1843-6722, pg.251, 2011, coautor 

� IECS 2012 "Industrial revolutions, from the globaliza tion and post-globalization perspective", "Lucian 
Blaga" Univers ity of  Sibiu, Romania, Fiscal and budget policies –  major components of economic and social 
policy mix in Romania at present and in future,  

http://iecs.ulbs ibiu.ro/prog ramme/IECS_2012_final_program.pdf, 2012, coautor 
� IECS 2012 "Industrial revolutions, from the globaliza tion and post-globalization perspective", "Lucian 

Blaga" Univers ity of Sibiu, Romania, Cloud computing security, 
http://iecs.ulbs ibiu.ro/prog ramme/IECS_2012_final_program.pdf, 2012, coautor 

 
Prof. univ. dr. Ciochina Iuliana  

� 19th International Economic Conference –  IECS 2012 „The pers istance of the  global economic crisis: causes, 
implications, solutions”  Sibiu, Romania, The customer relationships  management –  a necessity for the small 
and medium ente rprises, 2012, coauthor 

� 19th International Economic Conference –  IECS 2012 „The pers istance of the  global economic crisis: causes, 
implications, solutions Sibiu, Romania, Redefining the relationships  with clients during times of  crises – a 
Necessary or compulsory feature, 2012, coauthor 

� Constanta. the INTERNATIONAL CONFERENCE PRESENT ISSUES OF GLOBAL ECONOMY”- 9th Edition -31st 
May, 2012, Universitatea “Ovidius” Constanţa, România, Internationalization of tourism services and their 

role in world economy, Ovidius  University  Annals Economic Sciences, indexată  în baze  de date  şi cataloage 
internaţionale RePEc&DOAJ , 2012, Coautor 

� The INTERNATIONAL CONFERENCE PRESENT ISSUES OF GLOBAL ECONOMY”- 9th Edition -31st May, 2012, 
Universitatea “Ovidius” Constanţa, România, Bank Credit In Romania, Between Marketing And Risk, 
Ovidius University Annals Economic /2012,indexate în baze de date ş i cataloage internaţionale  

RePEc&DOAJ, ISSN 1582-9383- cod CNCSIS 444, (cat. B+), 2012, coautor 
 
Conf. univ.dr. Dugan Silvia  

� Probleme actuale  ale economiei globa le, Universitatea „Ovidius” Constanţa, Influence  of the Changes  

Brought by INCOTERMS 2010 to International Trade, REPEC, DOAJ şi EBSCO 2012, coautor 
 
Conf. univ. dr Ene Sebastian 

� Economie ş i cunoaştere, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Rolul cererii de ofertă în selecţia investiţiilor 
străine, 2011, autor 
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� Economic Knowledge  And Performance, Universitatea de Vest – T imişoara, Analiza critică a mediului 
investiţional romanesc, 2012 , autor 

� Post Crisis Economy: Challenges And Opportunities, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Sustainable  
Development in the Presence of Foreign Investment. OMV – Petrom Critical Analysis, procceding  

conference, 2012, coautor 
� Post Cris is Economy: Challenges And Opportunities, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, From Fiscal 

Soveraignty to a Good Fiscal Governance in the European Union, procceding conference, 2012, coautor 
 

Lect. univ.dr. Gănescu Cristina  
� International Conference „Economic Knowledge and Performance”, Universitatea de Vest din T imisoara,  

organizată în cadrul Proiectului „Studii Post-Doctorale în Economie: program de formare continuă  a  
cercetătorilor de elită” (SPODE), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Contract nr. POSDRU/89/1.5/S/6175, Competition 

versus cooperation in dura ble use of resources and pollution control – challenges for socially responsible  
firms. Study for Arges County’s firms, Publicată în abstract în volumul conferinţe i, 27-28 aprilie 2012,  
Coautor 

� Conferinţa  Internaţiona lă „Economie şi Cunoaştere”, Universitatea  Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, 
organizată în cadrul Proiectului „Studii Post-Doctorale în Economie: program de formare continuă  a  

cercetătorilor de elită” (SPODE), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Contract nr POSDRU/89/1.5/S/6175 Instrumente de 
conceptualizare aperforma nţelor sociale ale întreprinderilor în economia bazată pe cunoaştere, Publicată  
în volumul conferinţei şi în abstract pe site-ul conferinţe i, 20-22 octombrie 2011, Autor 

� 18th International Economic Conference – IECS 2011. Crises  after the Cris is. Inquiries  from a  National,  

European and Global Perspective, Univers itatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice,  
Research of the  Optimization of Communication and Organizational Culture  to reduce the Current 
Economic Crisis  Effects, Publicată  în Revista  Economică nr. 3  (56)/2011, ISSN 1582-6260, revistă  cotată  
CNCSIS, categoria B+ şi indexată în bazele de date internaţionale REPEC, DOAJ şi Ulrichs Periodical 

Directory, 19-20 mai 2011 
� Conferinţa Internaţională „Present Issues of Global Economy”, ediţia a VIII-a, Universitatea Ovidius din 

Constanţa, Facultatea de Ştiinţe  Economice, Impact of  Economic Crisis on Business to the Franchise Sis tem 
in Romania, publicată în Analele  Universităţii Ovidius Constanţa, Seria: Ştiinţe  Economice, Volume XI, Issue 
1/2011, ISSN 1582-9383, revistă cotată CNCSIS, categoria B+ şi indexată  în bazele de date internaţionale  

REPEC şi DOAJ, 16-17 aprilie 2011, Coautor 
� Conferinţa Internaţională „Present Issues of Global Economy”, ediţia a VIII-a, Universitatea Ovidius din 

Constanţa,  Facultatea  de Ştiinţe Economice, Orange Brand Image on the Romanian Mobile  Telephony and 
its Effect on Companys Performance in Crisis Context, publicată  în Analele  Universităţii Ovidius  Constanţa,  
Seria: Ştiinţe Economice, Volume XI, Issue 1/2011, ISSN 1582-9383, revistă cotată CNCSIS, categoria B+ şi 

indexată în bazele  de date  internaţionale  REPEC şi DOAJ, 16-17 aprilie 2011, Coa utor 
 
Lect. Univ.dr. Ion Cristian 

� The 18th Na tional School on Algebra, Combinatorics in Commutative Algebra,Institutul de Matematică  
„Simion Stoilow” al Academiei Române Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii „Ovidius” 

Constanţa Facultatea de Matematică a Universităţii din Bucureşti Societatea de Ştiinţe Matematice din 
România, Vertex cover algebras of unmixed bipartite g raphs, 2011, autor 

 
Conf. univ.dr. Iordache Carmen  

� 19th International Economic Conference –  IECS 2012 „The pers istance of the  global economic crisis: causes, 
implications, solutions”, Sibiu, Romania, The customer relationships management – a necessity for the  
small and medium enterprises, În curs de indexa re ISI Proceedings, June 15 -  18, 2012, coautor 

� Conferinţa  Internaţională -  Probleme actuale  ale  economiei globale, -  ediţia  a IX-a, Universita tea “Ovidius” 
Constanţa, România, Internationalization of  tourism se rvices  and their role in world economy Ovidius  

University Annals Economic Sciences, indexată în baze de date ş i cataloage internaţionale  RePEc&DOAJ, 
ISSN 1582-9383, 31 mai 2012, coautor 
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Lect. univ. dr. Mihăilescu Mariana 
� Societatea cunoaşterii în spaţiul Europei Unite, Universitatea Tibiscus  –  Timişoa ra, The process of  

Romanias accassion to the Schengen space.The Schengen information system, Anale. Seria ştiinţe  
economice. vol. XVII/2011 pag. 335 Ed. Mitron Timişoa ra ISSN 1582 – 6333, 2011, COAUTOR 

� Societatea cunoaşterii în spaţiul Europei Unite, Universitatea Tibiscus – Timişoara, BRIC – global 
gouvernance redef inition, Anale. Seria ştiinţe economice. vol. XVII/2011 pag. 853 Ed. Mitron Timişoara  
ISSN 1582 – 6333, 2011, Coautor 

� Emerging Markets Qeries in Finance and Bussines  - Univ. Petru Maior,  Târgu Mureş  A new cold war in the  

horizon - reconf iguration of the world order –  coautor  - Indexa ta Thomson Reuters. În curs de  apariţie  
 
Conf. univ.dr. Pănoiu Laura  

� Probleme actuale ale  economiei globale –ediţia  a IX-a, Facultatea  de Ştiinţe Economice Constanţa în 
colaborare cu Association for Tourism and Leisure Educa tion (ATLAS) şi Internationale Gesellschaft für 

Warenwissenschaft und Technologie (IGWT), Infringements Related to Capital Market. European and 
Nationa l Regula tions, REPEC, DOAJ şi EBSCO., 2012, autor 

 
Asist. Univ. dr. Popa Lucia Ramona 

� Conferinţa Internaţională –  Probleme actuale ale  economiei globale, 14-15 mai 2011, Universitatea  

Ovidius, Constanţa,The Direct Foreign Investments Effects  on Workforce, Analele Universită ţii Ovidius-  
Seria Ştiinţe Economice, Constanţa, Volume XI, Issue 1, 2011, pg. 1708-1712, ISSN 1582-9383, B+, indexată  
în bazele de date REPEC ş i DOAJ,2011, autor 

� Conferinţa Internaţională –  Probleme actuale ale  economiei globale, 14-15 mai 2011, Universitatea  
Ovidius, Constanţa, The impact of Direct Foreign Investments on the Balance of T rade and on the Budget 

Income and Expenditures, Analele Universităţii Ovidius- Seria Ştiinţe Economice, Constanţa, Volume XI, 
Issue 1, 2011, pg. 1712-1717, ISSN 1582-9383, B+, indexată în bazele de date  REPEC ş i DOAJ, 2011, autor 

� Masa Rotundă -  Efecte a le crizei actuale asupra economiei globale, 22 noiembrie 2011, Universitatea  
Ovidius, Constanţa, Evolution of  direct foreign investments  during the global economic crisis, Anale le  

Universităţii Ovidius: Seria Stiinte  Economice, Vol. XI, Issue 2/2011, pg. 1074-1079, ISSN 1582-9383, B+,  
indexată în bazele  de date  REPEC şi DOAJ, 2011, autor 

� Conferinţa  interna ţională  –  Provocări teoretico şi metodologică-  practice pentru continuumu-ul 
economico-juridico-adminis trativ, 17-18 mai 2012, Universitatea George Bacovia, Bacău,  The new 
generation of  emerging ma rkets, urmează a fi publicat în Economy, Transdisciplina ry, Cognition Journal,  

indexată în bazele de date Copernicus, Directory of Open Access Journals, International Consortium for the 
Advacement of Academic Publication, Cabell’s, ProQuest, SCIPIO, 2012, coautor 

� Conferinţe  internaţionale  desfăşura te în ţa ră - International Conference Emerging Markets Queries in 
Finance and Bus iness - Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş,“A New Cold War in the Horizon –  
Reconfiguration of the World Order" - Coautor Indexata: Science Direct, Scopus   

 
Lect. univ. dr. Chilarez Danut 

� 19th International Economic Conference -  IECS 2012, THE PERSISTENCE OF THE ECONOMIC CRISES: 
CAUSES, IMPLICATIONS, SOLUTIONS Sibiu, Romania, 15 June, 2012, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, 
,,FROM FISCAL SOVEREIGNTY TO A GOOD FISCALGOVERNANCE IN THE  EUROPEAN UNION’’ ,Conference 

Proceedings Citation Index by Thomson Reuters, 2012, coautor 
� 19th International Economic Conference -  IECS 2012, THE PERSISTENCE OF THE ECONOMIC CRISES: 

CAUSES, IMPLICATIONS, SOLUTIONS Sibiu, Romania, 15 June, 2012, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, 
,,SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE PRESENCE OF FOREIGN INVESTMENT. OMV PETROM CRITICAL 

ANALYSIS’’ , Conference Proceedings Citation Index by Thomson Reuters, 2012, coautor 
 
Asist. univ. drd. Codreanu Diana 

� Conferinţa Internaţională „European Integration Rea lities and Perspectives, Danubius University of Galati,  
Saint Monnet Uniers ity, Saint- E tienne, France, Accounting and Financial Data Analys is. Data Mining Tools,  

Volumul conferinţe i, pp.367-374, ISSN: 2067-9211, 2011, coautor 
� Cadrul conceptual al economiei postcriză  , Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de 

Economie, AGER, UE Budget Reform in the Context of the Current Economic Crisis,  
http://www.economie.ase.ro/Simpozion/economie.html, 
http://www.economie.ase.ro/Simpozion/Doc_ro/PROGRAMSimpozion.pdf, 2011, coautor 
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� „The 17th inte rnational scientif ic conference knowledge-based organization”, Academia Forţelor Terestre,  
Sibiu, Analys is of multidimensional olap data cube, Conference Proceedings 3 „Applied Techical Sciences  
and Advanced Military Technologies”,(ISI CPCI indexate din2009), Editura Academiei Forţelor Terestre  
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu, ISSN 1843-6722, pg.251, 2011, coautor 

� IECS 2012 "Industrial revolutions, from the globalization and post-globalization perspective", Lucian Blaga"  
University of Sibiu, Romania, Fiscal and budget policies – major components of economic and social policy 
mix in romania at present and in future, http://iecs.ulbsibiu.ro/programme/IECS_2012_final_program pdf,  
2012, coautor 

� IECS 2012 "Industrial revolutions, from the globalization and post-globalization perspective", Lucian Blaga"  
University of Sibiu, Romania, Cloud computing security ,  
http://iecs.ulbs ibiu.ro/prog ramme/IECS_2012_final_program.pdf, 2012, coautor 

 
Conf. univ .dr. Asandei M ihaela  

� Probleme globale  ale economiei, Universitatea Ovidius Constanţa, The Importa nce of  the  Service  Delivery  
Process in AchievingHigh Customer Satisfaction in Banking Services Industry, 2011, coautor 

� Probleme globale  ale economiei, Universitatea Ovidius Constanţa, Innovation Typologies in the Financial 
Services Sector: Limits and Implications, 2011, coautor 

� Probleme globale ale economiei, Universitatea Ovidius Constanţa, Attitudes in Romanian Firms  

Organizational Behavior regarding Governement Environmental Prog rams, 2012, coautor 
 
Lect.. univ.dr. Dindire Laura  

� „Economic Knowledge and Performance”, Timişoara, România, 27 – 28 aprilie 2012, Academia Română si 
Universitatea de Vest din Timișoara în cadrul proiectului “Studii post-doctorale în economie: program de 

formare continuă a  cercetătorilor de  elită –  SPODE”, Metodologie de evaluare a comportamentului 
organizaţional din perspectiva percepţie i reputaţie i corporative, 2012,coautor 

� “Economie şi Cunoaştere”, Iaşi, 20 – 22 octombrie  2011, Academia Română şi Univers itatea Alexandru Ioan 
Cuza din Iaşi, în cadrul proiectului “Studii post-doctorale în economie: prog ram de formare continuă a  

cercetătorilor de elită – SPODE”, Comportamentul organizaţional şi noua economie – cauze ş i efecte,  
2011, autor 

� “Probleme Actuale ale Economiei Globale”, ediţia a VIII – a, Constanţa, România, Universitatea Ovidius  
Constanţa, Facultatea  de Ştiinţe Economice în colabora re cu Aca demia Română, Global Trends in 
Advertising Campaigns – Integration of Social Media, Indexă ri: Repec, Doaj), 2011, coautor 

� “Probleme Actuale ale Economiei Globale”, ediţia a VIII – a, Constanţa, România, Universitatea Ovidius  
Constanţa, Facultatea de Ştiinţe Economice în colabora re cu Academia Română, Descriptive Study of the  
Promotional Communication Systems Successfully Applied in Banking Institutions, Indexări:  Repec, Doaj),  
2011, coautor 

 

Asist. univ. drd. Dorobanţu Maria Roxana 
� The International Conference In Economics And Administration, ICEA –  FAA Bucureşti, Employee  

Motivation - A Prerequisite For Success, Non-ISI, 2012, Coautor 
� The International Conference In Economics And Administration, ICEA – FAA Bucureşti, A Case Study On The  

Organizational Climate And Staff  Motivation In An Operational Structure Of The Police , EBSCO, online  şi pe  

site-ul http://conference.faa.ro , 2012, coautor  
� International Conference on European Integ ration - Realities and Perspectives, Universitatea Danubius,  

Galaţi, Applications of the Motivation T heories in the Management of the Romanian Police, 2012, coautor 
� Crises  after the crisis. inquiries  from a  national, European and global perspective, Univers itatea “Lucian 

Blaga”, Sibiu, Rural environment – a  promoter of  sustaina ble tourism within local communities in Romania,  
ISI, 2011, autor 

� International Conference on European Integration -Realities and Perspectives, Universitatea Danubius,  
Galaţi, Analysis of Students T ravel Preferences –  Which Identity, 2011, autor 

 

Lect. univ.dr. Gheordunescu Maria-Elena  
� The 4th ANNUAL INTERNATIONAL CONGRESS and EXHIBITION: CONGRESS OF KINETOTHERAPY AND 

BALNEOLOGY ” - under aegis of the Romanian Ministry of Education, Resea rch, Youth and Sport.  
–Caciulata-Valcea, UNIVERSITY OF CRAIOVA, THE PHYSICAL EDUCATION AND SPORT FACULTY OF CRAIOVA, 
2012, autor 
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� Congresul Internaţional de  Psihologie Sibiu “Cercetarea  modernă în psihologie:  Direcţii ş i perspective”,  
Asociaţia pentru studii calita tive şi interculturale  în psihologie Sibiu, 2012, coautor 

 
Lect.univ. dr. Ciorăşteanu Gianina  

� Conferinţa Internaţională „Probleme Actuale ale Economiei Globale” – Ediţia a IX-a, Univers itatea 
„Ovidius” Constanţa, Research of the Training Needs and Requirements for the Competences and Skills  in 
Tourism in the Counties of Braila and Constanta, RePEc, DOAJ şi EBSCO,2012, coautor 

� Conferinţa  Internaţională  „Probleme Actuale  ale Economiei Globa le” –  Ediţia a VIII-a, Universitatea  

„Ovidius” Constanţa, Principles and Evolutions  of the Internet Marketing,RePEc, DOAJ şi EBSCO, 2011 
,Coautor 

� Conferinţa  Internaţională  „Probleme Actuale  ale Economiei Globa le” –  Ediţia a VIII-a, Universitatea  
„Ovidius” Constanţa, Actions  of Companies  and Custome rs on the  Financial Leasing Market in Romania,  
RePEc, DOAJ şi EBSCO, 2011,Coautor 

� Conferinţa Internaţională Societa tea cunoaşterii în Spaţiul Europei Unite, ediţia a IV-a, Universitatea  
“Tibiscus” Timişoara, A program that support the Romanian products, an important factor to stimulate  
consumption of national products, CEEOL, JEL on CD, E-JEL şi ECONLit, 2011 Coautor 

� Conferinţa Internaţională Societa tea cunoaşterii în Spaţiul Europei Unite, editia a IV-a, Universitatea  
“Tibiscus” Timişoara ,BRIC -  global gouve rnance  redefinition , CEEOL, JEL on CD, E-JEL şi ECONLit, 2011,  

Coautor 
� The International conference GLOBAL ECONOMY UNDER CRISIS,  Universitatea Ovidius Constanţa, 

ROMÂNIA Challenges for Light Industry During the Economic Cris is- autor -  2012 
 
Asist. univ. drd. Dinculescu Elena 

� Conferinţa  Internaţională  „Probleme Actuale  ale Economiei Globa le” –  Ediţia a VIII-a, Universitatea  
„Ovidius” Constanţa, Trends in Strategic Management of Romanian Banking Institutions,RePEc, DOAJ şi 
EBSCO, 2012, coautor 

� Conferinţa Internaţională „Efecte ale  crizei actuale asupra economiei globale”, Univers itatea „Ovidius” 

Constanţa, Quality Improvement of The  Offered Services –  Solution for The Banking Sys tem Management in 
Romania,, RePEc, DOAJ şi EBSCO, 2011, Coautor 

� Conferinţa  Internaţională  „Probleme Actuale  ale Economiei Globa le” –  Ediţia a VIII-a, Universitatea  
„Ovidius” Constanţa, The Role of Risk Management in Banking Institutions Activity,RePEc, DOAJ şi EBSCO, 
2011 

 
Conf. univ. dr. Vechiu Camelia 

� Conferinţa  Internaţională  „Probleme Actuale  ale Economiei Globa le” –  Ediţia a VIII-a, Universitatea  
„Ovidius” Constanţa, The Credit Risk Control in the Context of  the Economic Crisis,RePEc, DOAJ ş i 
EBSCO,2011, Coautor 

� Conferinţa Internaţională de Comunicări Ştiinţifice „Integra rea Europeană – noi provocări pentru economia  
României”, ediţia a VII-a, Oradea, Universitatea din Oradea, în parteneria t cu AFER, Centrul de Cerceta re  
pentru Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă, AGER filiala Bihor şi Centrul de Documentare Europeană  
(EDCO), The Politics of the National Bank of Romania to Deal with Crediting Risk, RePEC,DOAJ,EBSCO 
,SCIPIO, CABELL’S directory of publishing opportunities, 2011, Coautor 

� Conferinţa  Internaţională  „Probleme Actuale  ale Economiei Globa le” –  Ediţia a VIII-a, Universitatea  
„Ovidius” Constanţa, The Credit Risk Control in the Context of the Economic Cris is, RePEc, DOAJ şi EBSCO, 
2011, coauthor 

� The 4th Economy Transdisciplinarity Cognition International Conference: Theoretical and 

methodological-practical challenges for the economic-juridical-administrative continuum, The George 
Bacovia Univers ity in Bacău, Cooperative-Commercial University of Moldova, Poltava University of  
Economics and T rade Ukraine, Bacovia Foundation from Bacau, Co-Branded Card,  Bank  Response  To 
Financial Crisis, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, Internationa l Consortium for the 
Advacement of Academic Publication, Cabell’s, ProQuest, SCIPIO, Open Access Journal Search Engine,  

2012, coauthor + Enache E.  
� Conferinţa Internaţională „Probleme Actuale ale Economiei Globa le” – Ediţia a IX-a, Universitatea  

„Ovidius” Constanţa, Requirements regarding the Quality of the Human Resources in Tourism – a 
Qualitative Analysis in the counties of Braila and Constanta, RePEc, DOAJ şi EBSCO, 2012, Coautor 
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� Conferinţa internaţională „Integ rarea Europeană –  noi provocări pentru economia românească”, ediţia a  
VIII-a, Oradea, Universitatea din Oradea, în parteneriat cu AFER, Centrul de Cercetare pentru 
Competitivitate  şi Dezvoltare  Durabilă, AGER filiala Bihor şi Centrul de Documentare  Europeană (EDCO),  
Cards Market – A Resistant Market To Crisis, RePEC,DOAJ,EBSCO ,SCIPIO,CABELL’S directory of publishing  

opportunities,2012, coauthor 
� The International Conference Bus iness Excellence - ICBE 2012, ediţia a VII a, 12 – 13 octombrie 2012,  

Braşov, Romania  Academia de Studii Economice Bucureşti, Universitatea Transilvania Braşov, Society for 
Business Excellence 

� - Enterprise Prof itability Between the Bargaining Power of  Employees and Monetary Policy,  Coautor, „ISI 
Web of Knowledge”, ISI Proceedings http://www.isiwebofknowledge.com 

� -The International Conference Business Excellence - ICBE 2012, ediţia a VII a, 12 – 13 octombrie 2012,  
Braşov, Romania  Academia de Studii Economice Bucureşti, Universitatea Transilvania Braşov, Society for 
Business Excellence, The analysis of the direct foreign investments upon the gross domestic product from 

Romania us ing the econometric modulation,  Coautor, „ISI Web of Knowledge”, ISI Proceedings  
http://www.isiwebofknowledge.com 

� Conferinţa Internaţională „Efecte ale Crizei Actuale asupra Economiei Globale” 
� Universitatea „Ovidius” Constanţa, Facultatea de Ştiinţe Economice - The Saving Process in Romania -  

RePEc, DOAJ şi EBSCO- Coautor 

 
Lect. univ. dr. Decuseară Răzvan 

� 19th International Economic Conference –  IECS 2012 „The pers istance of the  global economic crisis: causes, 
implications, solutions”, Sibiu, Romania, The customer relationships management – a necessity for the  
small and medium enterprises, În curs de indexa re ISI Proceedings, June 15 -  18, 2012, coator 

 
Assist. univ. dr. Bâzdoacă A. Aurelia-Camelia  (căs. Marin) 

� Societatea cunoaşterii în spaţiul Europei Unite”, Universitatea Tibiscus, Timişoara, The credibility of the  
exchange rate after the failure of  the european monetary system and in the context of the current crisis,  

Categoria B+, BDI indexată JEL, EconLit, CEEOL, ISSN 1582-2680, 2012, Coautor 
� „Societatea cunoaşterii în spaţiul Europei Unite”, Universitatea Tibiscus, Timişoa ra, City, sustainable  

development engine, Categoria B+, BDI indexată JEL, EconLit, CEEOL, ISSN 1582-2680, 2012, Autor 
� Conferinţa  Internaţională Economy, Transdisciplinarity, Cognition -  cu tema  generală  Provocă ri teoretice ş i 

metodologico-practice pentru continuum-ul economico-juridico-administrativ, Bacău 2012, “The fruit of  

collaboration between local gove rnment and private partners in the sustainable development community.  
Case Study: County Vâlcea”, 2012, Autor 

� Conferinţa Internaţională “Probleme Actuale ale Economiei Globale”, 2012, Constanţa, România,  
Employment of  Manpower in the Regional Context of Romania's”, 31mai, 2012,Autor 

� 19th International Economic Conference – IECS 2012, Universita tea “Lucian Blaga”, Sibiu, „The  implications  

of european crisis  on romanian economy”, Cat. B+, supusă indexării,2012, Coautor 
� „Cunoaştere bazată pe organizaţie”, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, Problems of  

structural funds absorption in Romania: local adminis tration perspective. Study case: Gorj County, Cat. B+, 
EBSCO, ProQuest, supusă indexă rii ISI Thomson Reuters CPCI, 2012, coautor 

� „Cunoaştere bazată pe organizaţie”, Academia Forţelor Terestre  „Nicolae  Bălcescu”, Sibiu, The impact of  

European economic integration on local development of  Vâlcea County, ISSN 1843 – 6722, cat.  B+, EBSCO, 
ProQuest, în curs de indexa re ISI Proceedings, 2011, autor 

� Eirp 2011 - 6th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, 
Universitatea Danubius, Ga laţi, Sustainable De velopment Rm. Vâlcea city –  strategic objectives, Indexată  

DOAJ, Repec, Copernicus, VLEX, 2011, Autor 
� Societatea cunoaşterii în spaţiul Europei Unite”, Universitatea Tibiscus, T imişoara, Economic Integration, a 

Dynamic and Contradictory Process,ISSN 1582-6333, 2011, recunoscută CNCSIS, categoria B+, BDI  indexată  
JEL, EconLit, CEEOL,2011,Coautor 

� „Probleme actuale  ale economiei globale” ,Universitatea Ovidius Constanţa, Agriculture – Sustainable  

Development Component Of The  South-West Oltenia Region, “Ovidius  University A nnalls, Economic 
Sciences Series, Volume XI, Issue 1”, pp. 1218-1221, ISSN 1582-9383, recunoscută  CNCSIS, categoria B+,  
indexată RePec, DOAJ, 2011, Autor 

� „Probleme actuale ale economiei globale”, Galaţi Universitatea Ovidius Constanţa, The role of financial 
instruments  for regional development in the  conte xt of the  current economic crisis“Ovidius  University  
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Annalls, Economic Sciences  Series, Volume XI, Issue 1”, pp. 1218-1221, ISSN 1582-9383,  recunoscută  
CNCSIS, categoria B+, indexată RePec, DOAJ, 2011, autor 

 
Lect. univ. dr. Micudă Dan 

� The International Conference on Economics and Administration ICEA – FAA, Bucharest University, 
ROMANIAN SME’s SECTOR THROUGH CRISIS: THE EFFECTIVENESS OF GOVERNMENT POLICIES AND THE 
PRESENT SITUATION, EBSCO, 2011, coautor 

� The International Conference on Economics and Administration ICEA – FAA, Bucharest University, 

IDENTIFYING ROMANIAN CLIENT’S PERCEPTIONS REGARDING CREDIT INSTITUTIONS IMAGE ATTRIBUTES, 
EBSCO, 2011, coautor 

 
Lect. univ. dr. Ţenovici Cristina  

� Societatea cunoaşterii în spaţiul Europei unite, Universitatea ”Tibiscus”, Timişoara, Financial – accounting  

information system – Ra tio between accounting organiza tion system and informatic approach, Analele  
Universităţii Tibiscus, Seria Știinţe Economice, vol.XVIII, Editura Mirton, 2012, coautor  

� The 18-th Interna tional Conference the Knowledge-Based Organization, Academia Forţelor terestre, Sibiu,  
Quantitative analysis on the impact of European economic and monetary integration of  the Eurozone 
economy, Nicolae Bălcescu Land Forces Academy Publishing House, Sibiu, 2012, Conference, Proceedings, 2012,  

coautor 
� The 18-th International Scientific Conference The Knowledge-Based Organization, Academia Forţelor 

terestre, Sibiu, Econometrics –A Labour Instrument in Decision Substantia tion, Nicolae Bălcescu Land 
Forces Academy Publishing House, Sibiu, 2012, Conference Proceedings, 2012, coautor 

� The persistence of the global economic crisis: causes, implications, solutions, Universitatea „Lucian Blaga  

Sibiu”, The implications of european crisis  on romanian economy, Universitatea  Lucian Blaga Sibiu, 2012, 
Conference Proceedings, 2012, coautor 

 
Asit. univ. dr. Chifane Cristina  

� Studii umaniste  și perspective  interculturale, Universita tea „Petru Maior” Tîrgu Mureş, “Translating  
Literature for Children in the Context of Globalization”, ISBN-978-606-581-021-1, 2011, autor 

� Conference on British and American Studies  (9th Edition), Universitatea  „Trans ilvania” Brașov, “Breaking  
Cultural Boundaries  in Contempora ry Children’s Literature Traslation”, ISSN 1844-7481, 2011, Autor 

 

Assist. univ. drd. Ciacu N icoleta  
� Conferinţa  naţională, cu participa re internaţională  „Strategii de integra re ş i f inanţa re pentru dezvolta re  

durabilă", Univers itatea "Andrei Şaguna" din Constanţa, 7-9 aprilie  2011, Campaniile de responsabilita te  
socială derulate de Cosmote România pentru o dezvolta re durabilă, 2011, Coautor 

� Simpozionul internaţional „Join the Europea n Journalism Observatory”, Universitatea "Andrei Şaguna" din 

Constanţa, 18 – 19 noiembrie, 2011, Interferences between new and old media. The role of social media in 
promoting the written press in Romania, 2011, Coautor 

� Conferinţa internaţională „Economy Transdisciplinarity Cognition International Conferences”, Aspecte  ale  
marketingului online s i pe mobil , Univers itatea „George Bacovia” din Bacău, 17-18 mai 2012, Coautor 

 

Lect. univ. dr.Vîlcu Anca 
� The 17th International Scientific Conference The Knowledge – Based Organization, 26.11.2011, “Nicolae  

Balcescu" Land Forces Academy – Sibiu -, Strategic Knowledge  Management, Nicolae Bălcescu Land Forces  
Academy Publishing House, Sibiu, 2011, pag.818-824, ISSN 1843-6722, 2011, coautor 

� The 13-Th International Conference Of Scientific Paper AFASES 2011, 26-28 May 2011, “Henri Coanda” Air 

Force Academy, Brasov, Designing A Data Warehouse. Case Study: SC “Ambient” SA, pag. 641-645, ISSN, 
ISSN-L: 2247-3173, 2011, coautor 

 
Conf. univ.dr. Gherman Liliana  

� Conferinţa Internaţională de Comunicări Ştiinţifice „Integra rea Europeană – noi provocări pentru economia  
României”, ediţia a VII-a, Oradea, Universitatea din Oradea, în parteneria t cu AFER, Centrul de Cerceta re  
pentru Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă, AGER filiala Bihor şi Centrul de Documentare Europeană  
(EDCO), The Politics of the National Bank of Romania to Deal with Crediting Risk, RePEC,DOAJ,EBSCO 
,SCIPIO,CABELL’S directory of  publishing opportunities, 2011, coautor 
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� Conferinţa  Internaţională  „Probleme Actuale  ale Economiei Globa le” –  Ediţia a VIII-a, Universitatea  
„Ovidius” Consta nţa, The Equality of Chances in the EU and in Romania during the Crisis,  
RePEC,DOAJ,EBSCO , 2011, coauthor 

� Conferinţa Internaţională „Probleme Actuale ale Economiei Globa le” – Ediţia a IX-a, Universitatea  

„Ovidius” Constanţa, Requirements regarding the Quality of the Human Resources in Tourism – a Qualitative 
Analysis in the counties of Braila and Constanta, RePEc, DOAJ şi EBSCO, 2012,Coautor,  

� Conferinţa internaţională „Integ rarea Europeană –  noi provocări pentru economia românească”, ediţia a  
VIII-a, Oradea, Universitatea din Oradea, în parteneriat cu AFER, Centrul de Cercetare pentru 

Competitivitate  şi Dezvoltare  Durabilă, AGER filiala Bihor şi Centrul de Documentare  Europeană (EDCO),  
Cards Market – A Resistant Market To Crisis, RePEC, DOAJ,EBSCO,SCIPIO,CABELL’S directory of publishing  
opportunities,2012, Coautor 

� The 4th Economy Transdisciplinarity Cognition International Conference: Theoretical and 
methodological-practical challenges for the economic-juridical-administrative continuum, The George 

Bacovia Univers ity in Bacău, Cooperative-Commercial University of Moldova, Poltava University of  
Economics and T rade Ukraine, Bacovia Foundation from Bacau, Co-Branded Card,  Bank  Response  To 
Financial Crisis, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, International Consortium for the Advacement of 
Academic Publication, Cabell’s, ProQuest, SCIPIO, Open Access Journal Search Engine, 2012, Coautor + Vechiu 

 

Conf. univ. dr. Morozan Cristian 
� The 6th International Conference on Business Excellence, Academia de Studii Economice Bucureşti,  

Universitatea Transilvania din Braşov, The University of Akron, Ohio, USA, în colaborare cu Society for 
Business Excellence, The Spectrum of  the Marketing Strategies –  Axiological Assumptions,„ISI Web of  
Knowledge”, ISI Proceedings http://www.isiwebofknowledge.com, 2011, coautor  

� Masa rotundă cu tema „Efecte ale crizei actuale asupra economiei globale”, Universitatea „Ovidius” 
Constanţa, Innovation – a Determining Factor for Competitiveness in the European Union, RePEc, DOAJ şi 
EBSCO, 2011, coautor 

� Conferinţa  Internaţională  „Probleme Actuale  ale Economiei Globa le” –  Ediţia a VIII-a, Universitatea  

„Ovidius” Constanţa, Principles and Evolutions of the Internet Marketing, RePEc, DOAJ şi EBSCO, 2011, 
coautor 

� Conferinţa  Internaţională  „Probleme Actuale  ale Economiei Globa le” –  Ediţia a VIII-a, Universitatea  
„Ovidius” Constanţa, Actions  of Companies  and Custome rs on the  Financial Leasing Market in Romania,  
RePEc, DOAJ şi EBSCO, 2011, coautor 

� The 4th Economy Transdisciplinarity Cognition International Conference: Theoretical and 
methodological-practical challenges for the economic-juridical-administrative continuum, The George 
Bacovia Univers ity in Bacău, Cooperative-Commercial 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,  Index Copernicus, Directory of Open Access  Journals,  

International Consortium for the Advacement of Academic Publication, Cabell’s, ProQuest, SCIPIO, Open 
Access Journal Search Engine, 2012, coauthor 

� Conferinţa Internaţională „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, RePEc, DOAJ şi EBSCO, 2012, coauthor 

� Conferinţa internaţională „Integ rarea Europeană –  noi provocări pentru economia românească”, ediţia a  
VIII-a, Oradea, Universitatea din Oradea, în parteneriat cu AFER, Centrul de Cercetare pentru 
Competitivitate  şi Dezvoltare  Durabilă, AGER filiala Bihor şi Centrul de Documentare  Europeană (EDCO),  
Communication by Means of the New Social Networks, RePEC,DOAJ,EBSCO ,SCIPIO, CABELL’S directory of  

publishing opportunities, 2012, coauthor 
� Conferinţa internaţională „Integ rarea Europeană –  noi provocări pentru economia românească”, ediţia a  

VIII-a, Oradea, Universitatea din Oradea, în parteneriat cu AFER, Centrul de Cercetare pentru 
Competitivitate  şi Dezvoltare  Durabilă, AGER filiala Bihor şi Centrul de Documentare  Europeană (EDCO),  
Visual Pollution: A New Axiological Dimension Of Marketing, RePEC,DOAJ,EBSCO ,SCIPIO CABELL’S 

directory of  publishing opportunities, 2012, coauthor 
 
Asist univ.drd. Mărăcine Mihaela 

� Simpozionul Internaţional ”Universul Şiinţelor”, Ediţia a III-a , Universitatea ”A l I. Cuza” din Iaşi, 
Inspectoratul judeţean Iaşi, Inspectoratul şcola r al Judeţului Neamţ şi Asociaţia cultural - ştiinţif ică ”Vasile  
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Pogor” Iaşi , “Importanţa procesului de socializare în construirea şi menţinerea culturii organizaţionale”,  
autor . Publicat în Volumul ”Universul ştiinţe lor” ISSN 978-606-576-675-8- 2012 

 
Conf. univ.dr. Chivu Marian 

� Conferinţa : Învăţământul profesional şi tehnic în contextul Strategiei Europa 2020 desfăşurată la Centrul 
Naţiona l de Dezvoltare a Învăţământului Profesional ş i Tehnic- 4-5.09.2012 - Documente de planificare  
strategică a ofertei IPT la nivel regional – PRAI - autor  

 

Lect.univ.dr. Culiţă Gica-Gherghina 
� Conferinţa internaţională - Business Excellence Universita tea Trans ilvania, Braşov, 12-13 octombrie  

2012."The analysis of the direct foreign investments  upon the  gross domestic product from Romania using 
the econometric modulation", coautor- BDI  

� International Conference “Communication, Context, Interdisciplina rity”, 22-23 nov 2012,Petru Maior 

University, Tg. Mures. Communicasion in public administration documents issue – Coautor –  volum. 
� International Conference “Communica tion, Context, Interdisciplinarity”, 22-23 nov 2012, Petru Maior 

University, Tg. Mures.Psychological implications of taxation in Romania and European Union – autor –  
Volum.In curs de  aparitie  

� International Conference Emerging Markets Queries in Finance and Business, 24 - 27 oct. - 2012 Petru 

Maior Univers ity, Tg. Mures, "A New Cold War in the Horizon – Reconfiguration of the World Orde r"-  
coautor – BDI.  

 
Prep.univ.drd. Petroianu Grazia Oana  

� The International Conference: „GLO BAL ECONOMY UNDER CRISIS“OVIDIUS” UNIVERSITY OF CONSTANŢA - 

Cost Information –  an Objective Necessity in Optimizing Decision Making - coautor 
 
Prof.univ.dr.Sirbu Alexandrina  

� Simpozion naţional cu participare internaţonală  (6-7 sept2012.) - ”Produsele făinoase vector pentru o 
alimentaţie  sănătoasă. Neces itate  şi posibilită ţi”, Constanţa, Asociaţia  Specialiş tilor din Morărit ş i  

Panificaţie din România, Dobrogea Group, Universita tea Ovidius  Constanţa, Low salt bakery products for a  
healthy diet - A utor principal. (Simpoz ionul anua l al Asociaţie i Specialiştilor din Morărit ş i Panif icaţie  din 
România, ediţia XXI)  

 

Asist. univ. dr. Pirnea  Ionela  Carmen 
� International Conference, Competitiveness of  agro-food a nd environmental economy, ASE Bucuresti ,  

sept.2012, cu lucrarea Study of  the environmental performance of agritourism SMEs in Romania - coautor 
� XXII. International RESER Conference “Services and economic development: local and global challenges”-  

ASE Bucuresti. Possibilities of de veloping a performance evaluation model for small and medium 

enterprises by integrating social responsibility indicators – coa utor. 
 
Conf. univ.dr.Luţă  Dorina  

� Conferinta interna tiona la"Efecte actuale ale crizei actuale asupra economiei globale", Universitatea  
Ovidius Constanţa Recunoaşterea veniturilor. IAS 18”Venituri” ve rsus OMFP 3055/2009 privind aprobarea 

reglementărilor contabile conforme  cu Directivele Europene (B+ s i indexa ta BDI (REPEC, DOAJ, EBSCO s i 
CABELL Directories.) 

� -Conferinta Internationala Societatea Cunoasterii in Spatiul Europei Unite Universita tea Tibiscus Timişoara  
Romania and the european union budget, the  integration costs and benefits, (categoria B+ de cǎtre  CNCSIS 
Şi ndexatǎ în bazele de date EBSCO, CEEOL, JEL on CD, e—JEL şi EconLit de cǎtre American Economic 

Association, supusǎ evaluǎrii pentru clasif icarea ISI a Thompson Reuters)  
 
Lect. univ. dr. Teselios Delia   

� THE INTERNATIONAL CONFERENCE “GLOBAL ECONOMY UNDER CRISIS” Universitatea Ovidius Constanţa  -  

Difference Test Between Two Environments -  Econometric Method of Substantiating the Decision -  Coautor-  
Analele Universită ţii Ovidius  Constanţa, Seria: Ştiinţe  Economice -  revistă  cota tă CNCSIS, categoria B+ ş i 
indexată în bazele  de date  internaţionale  REPEC, DOAJ şi EBSCO. Volumul XII, partea a 2-a.- 2012 
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Conferinţe naţionale  
Prof. univ. dr. Scurtu Ion 

� Cultura protejată  a legumelor-o şansă pentru legumicultura României la  Academia de Stiinte  Agricole s i 
Silvice + ICDLF VIDRA Legumicultura-hobby şi prof it pentru sănătatea ,,seniorilor” unic autor. Sept.2012.  

 
Conf. univ .dr. Sima Cristiana  

� „Totul pentru o apă curată” Editia a II-a, S.C. “ Apa Canal 2000” S.A. Pitesti, Locul si rolul educatiei ecologice în 
gestionarea durabila a resurselor de apă ale României, 19-20 mai 2011, autor 

 
Lect. Univ. Dr. Chiţu Ramona 

� Congresul Naţional de Istorie a  Presei, Ediţia  a IV-a, cu participa re internaţională, Universitatea OVIDIUS 
din Constanţa asociatia română de Istorie a Presei Comunicarea în termeni economici în presa interbelică  
vâlceană Conferinţă neindexată14-16 aprilie 2011, autor 

 
Conf. univ.dr. Iuliana Ciochină 

� Simpozion ş tiinţif ic Exigenţe privind perfecţionarea managementului în România, în contextul crize i 
economice actuale  Rm. Vâlcea, Centrul de Cerceta 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 de  
Management-Marketing in Afaceri-Rm. Valcea, Piaţa asigură rilor generale în contextul actual  

 

E. Cărţi şi tratate , cursuri universitare şi alte materiale cu caracter didactic editate. 
 

Cadrele didactice membre ale Departamentului  au elaborat şi  edi tat în perioada de 
raportare la  un număr de16 cărţi , tratate şi al te materiale cu caracter didactic după cum urmează:  

� cărţi  publicate în ţară  14 
� cărţi  publicate în s trăinătate 2 
Detalierea acestora  este realizată mai jos : 

 

I. Cărţi publicate în ţară 
Prof .univ.dr. Alexandru Puiu,  

� Management: Alexandru Puiu, Nicoleta Belu, Ciorasteanu Gianina, Parpandel Denisa, Iuliana Talmaciu,  
Mihaela Maracine, Ed. Independenţa Economică, curs aplicativ  2012 

 
Lect.univ.dr. Chilarez Dănuţ 

� Fiscalitate, fundamente tehnice, metode s i proceduri f iscale - Editura Independenta Economica, Pitesti,  
978-606-502-087-0, 2011 

 
Lect. Univ. Dr. Dindire Laura 

� Promovarea afacerilor economice interne şi internaţionale – o abordare sistemică,  Ed. Univers itară,  
Bucureşti; ISBN:978-606-591-305-92011  

 
Lect.univ.dr. Gănescu Cristina  

� Cultura organizaţională ş i competitivitatea  - Editura Universitară, Bucureşti, ISBN 978-606-591-321-9 ,  

Autor unic , 2011 
 
Lector univ. dr. Mihăilescu Mariana 

� Comerţ Internaţional 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 - Independenta Economica Piteşti ISBN: 978-606-505-092-4 - 2011  
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Lect.univ.dr. Mihai Iulica   
� Comerţ internaţional ş i politici comerciale - I.I.Voicu, O. Puiu, I.Niţă, Independenţa Economică  

ISBN-978-606-502-086-3 2011  
 

Asist univ. dr. Bursugiu Mihaela  
� ENGLISH FOR BUSINESS STUDIES Camelia Chirilă –  Mihaela Bursugiu Independenţa 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 româneşti la  măsuri f isca le anticriză –  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 Independenţa 

Economică , Piteşti ISBN 978-606-502-090-0, 2011 
� Sisteme informatice de gestiune – curs aplicativ Răduţ C., Lăzărică M. Editura Independenţa Economică, 

Piteşti978-606-502-088-7, 2011 
 
Lect.univ.dr. Dindire Laura Maria  

� Promovarea afacerilor economice interne ş i internaţionale – o abordare sistemică, 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 Piteşti, 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  
� Jurnalismul politic între corectitudine ş i partizanat, Coordonator Andrei Dumbrăveanu , Centrul Editorial 

Poligrafic Chişinău 978-9975-71-088-62011  
 

Cercetarea pentru doctorat şi cercetarea postdoctorală 
În cadrul Departamentului îş i desfăşoară activitatea sunt un număr de 11 doctoranzi ş i 3  postdoctoranzi.  

Situaţia doctoranzilor :  

1. Andrei Adriana  - Provocări ale creşterii economice europene - domeniul Economie(adev. nr.  
287/17.09.2012) 

2. Codreanu Diana -  Soluţii moderne de organizare  a date lor în depozite  de date  -domeniul Informatică  
economică (adev. nr. 374/07.09.2012) 

3. Dinculescu E lena -  Posibilităţi de perfecţiona re a managementului sis temului bancar din România –  

domeniul Ştiinţe economice (adev. nr. 282/10.09.2012)  
4. Dorobanţu Roxana -  Strategii de valorificare  a resurselor turistice din zona Vâlcea prin activităţi de turism 

rural - domeniul Administra rea afacerilor(adev. nr. 277/31.08.2012)  
5. Haş Aurelian - Mentenabilitatea sistemelor tehnice în exploatările forestiere – domeniul Inginerie  

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, experienţe şi tendinţe  - domeniul – Finanţe  
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8. Sima Isabella - Certitudine şi imprevizibilitate  la nivelul Zonei Euro în condiţiile schimbă rilor de logică  
economică dominantă – domeniul economie şi afaceri internaţionale (adev. nr. 373/07.09.2012)  
 
Situaţia postdoctoranzilor: 

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 cercetător 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 Sebastian 
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 
principalele activi tăţi  de cercetare din cadrul 
departamentului s-au concretizat în: 

1. Continuarea proiectelor de cercetare 
care se află  în desfăşurare: 

2. Pregăti rea de noi proiecte pentru 
competi ţiile deschise la nivel  naţional şi 
identi fi carea unor posibilităţi de elaborare a 
unor proiecte de cercetare, în zonele în care 
Universi tatea îşi  des făşoară  activi tatea. 

3. Organizarea  unor simpozioane 
ştiinţifi ce, mese rotunde şi  a al tor activi tăţi 
similare la nivelul departamentului 

4. Organizarea  şi spri jini rea  cercurilor 
ştiinţifi ce s tudenţeşti  

5. Încura jarea participării cadrelor 
didactice la mani festări ştiinţifi ce de 
rezonanţă în domeniu şi a  publicării  în revis te 
cotate sau indexate ISI  şi  în BDI recunoscute. 

 

I. Teme de cercetare, proiecte şi contracte de consultanţă 
În cadrul  Departamentului  de Ştiinţe 

Juridice şi Adminis trative în perioada de 
raportare cadrele didactice au participat la 
realizarea unui număr de 13 proiecte după 
cum urmează:  

� proiecte cu finanţare naţională - 3,  
� proiecte cu finanţare din s trăinătate 

- 10.  
Detalierea acestora  este realizată mai jos : 

 
1.1. Prof. univ. dr. Popescu Ion 
Proiect cu finanţare naţională 
Proiectul naţional „Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România” în valoare de 167.927 euro. Expert 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 vieţii - Ciochina Iuliana, Cebuc Iuliana  
Membru in echipa de proiect  

Partener, perioada 2010, 2011;  
Proiect finanţat din străinătate  
POSDRU/93/3.1/S/52320, Camera de Comert şi Industrie Vâlcea  „Dezvoltarea  culturii antreprenoriale in 

judetele Caraş Severin, Alba şi Vâlcea- centre de perfecţionare: Dura ta proiectului 2007-2013; Expert în cadrul 

proiectului.  
  
1.3. Lect. univ. dr. Popescu M irela  
Proiect cu finanţare naţională 
 „Cooperarea judiciară internaţională în materie penală –  Aspecte teoretice ş i practice  în, valoare 257.187 lei 

Anastasiu Crisu-Director de  proiect, Mirela  Sorina  Popescu, Cristian Mitrache, Florin Radu Răzvan, Cristina Teodora  
Pop, Flavian Alexandru Popa, colaborator  
Universitatea Bucureşti – 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 pentru f inanţa rea învăţământului superior, a  cercetării, dezvoltă rii şi inovării, expert în cadrul 
proiectului, 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 superior, Unita tea Executivă  
pentru finanţarea învăţămantului superior, a cercetarii, dezvoltării şi inovării; perioada 2012/2013; 

� POSDRU-Titlul proiectului-  ID 123301. Recunoaşterea  excelenţei şi internaţionalizarea universităţilor.  

Calitate  în educaţie, performanţă  în cercetare. Unita tea Executivă pentru finanţarea învăţământului 
superior, a cercetării, dezvoltă rii ş i inovării. Perioada 2012/2013; 

� POSDRU Titlul proiectului-ID 123297 Calitate, performanţă ş i etică  în managementul şi administrarea  
universităţilor. Leadership, Autonomie şi Responsabilitate Publică Unitatea Executivă pentru finanţarea  
învăţământului superior, a cercetării, dezvoltării şi inovării, perioada 2012/2013.  

� Finanţatorul BERD, titlul proiectului-Commercial Pilot Court, expert, 2012-2013;  
� Finanţatorul Ministerul Justiţiei, titlul proiectului-Insolvency Code ,expert,2012- 2013;  
� Finanţatorul Comisia Europeană, titlul proiectului-EU Anti-ca rtel and Anti-monopoly Law. Training for 

Romanian judges, expert, 2012;  
� Finanţatorul Comisia Europeană, titlul proiectului DG Competition -  Economie, Legislaţie  şi Concurenţă –  

Pregătire  Interdisciplinară  pentru Magistra ţi, expert, 2012-2013.  
 

1.5. Prep. univ. drd. Stancea Isabela  
Proiect cu finanţare naţională 
Proiectul naţional „Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România” în valoare de 167.927 euro. Expert în 

cadrul proiectului. Perioada de realizare noiembrie  2010-noiembrie 2013.  
 

II. Manifestări ştiinţifice derulate în cadrul  
Departamentului de Ştiinţe Juridice şi Administrative 
Departamentul Ştiinţe Juridice şi Administrative a organizat un simpozion cu participare 

internaţională, a flat la  a  III-a edi ţie, în parteneriat cu Primăria  Mun. Pi teşti  şi  Consiliul  Judeţean 
Argeş după cum urmează: 

Simpozion cu participare internaţională „Impactul reformei sistemului judiciar asupra 
sociectăţii şi a administraţiei publice - 16 mai 2012. 
 
 
 
 



  

  

  

  
   

  

 71 

III. Articole publicate de cadrele didactice membre ale departamentului  
Cadrele didactice membre ale Departamentului au publicat un număr de 26 de articole din 

care:  
� articole ISI-2;  
� articole indexate în BDI-4;  
� articole indexate B+-5; 
� articole în al te revis te recunoscute pe plan naţional -14. 
Detalierea acestora  este realizată 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”  - Volumul Conferinţei Internaţionale „Societatea întemeia tă pe cunoaştere: Norme, 
valori şi repere contemporane, Editura Universul Juridic, Bucureşti, coautor, 2011;  

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

� „Protecţia drepturilor omului, prin ins tituţia Avocatul Poporului” - Volumul Confe rinţei Internaţionale  

„Societatea întemeiată pe cunoaştere: Norme, valori şi repere contemporane, Editura Universul Juridic, 
Bucureşti, coautor, 2011;  

� „Dreptul de proprie tate privată în sistemul constituţional 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 Constituţiei 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 informaţiile de interes public” Institutul Român pentru Drepturile Omului 
„Protecţia ş i promovarea drepturilor omului prin instituţia Avocatul Poporului”, coautor, 2011.  

 
3.2. Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae 
Lucrări indexate CNCSIS B+ : 

� „Controlul exercitat de Curtea Constituţională din România” The Control exerted 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 Cercetă 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 f ined the National Union of Bailiffs for 
creating barrie rs to entry to the profession and for setting of  execution e xpenses” în revista  e-Competitions, autor,  
2012; 
 
3.4. Lect. univ. dr. Popescu Mirela  

Articol publicat în revistă recunoscută pe plan naţional:  
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� „Mandatul european de arestare. Consideraţii teoretice si aspecte din practica judiciară”Revista de Drept 
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+, indexata 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 EBSCO.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 EBSCO, coautor, 2012; 
Alte reviste recunoscute  pe plan naţional:  

� Articolul intitulat „Flexibilizarea relaţiilor de muncă in contextual crizei economice 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 Conferinţei internaţională  The knowledge based 
organisation, organizată de Academia Forţelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu” Sibiu, ediţia a 17-a, 24-26 
noiembrie 2011, Conference proceedings 2, Land Forces  Academy Publishing House, pp.762-765 ISSN 
1843-6722. p.762-765, ( B) indexat 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 Publisher: Addleton Academic Publishers, New York , US (indexat 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 didactice membre ale Departamentului au participat în perioada de raportare la un 

număr de 46 conferinţe şi simpozioane după cum urmează: 
� conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară-24; 
� conferinţe naţionale-11; 
� conferinţe ştiinţifi ce-2; 
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� simpozioane ştiinţifi ce-9. 
Detalierea acestora  este realizată mai jos : 

 
 

4.1. Prof. univ. dr. Popescu Ion 
Conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară:  

� Participare  la  Conferinţa Internaţională  „Perspective 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  internaţională „ Impactul reformei sistemului judiciar asupra societăţii şi  a  

administraţiei publice  ”Universitatea  „Constantin Brâncoveanu” cu lucrarea „Procedurile  contenciosului 
electoral român”, coautor, 2012;  

� Simpozionul cu participare  internaţională „ Impactul reformei sistemului judiciar asupra societăţii şi  a  

administraţiei publice  ”Universita tea „Constantin Brâncoveanu”, „Reforma administraţie i publice”,  
coautor, 2012; 

Participări la Conferinţe naţionale:  
� Conferinţa naţională „Sisteme de management în administraţia 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 administraţia 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 administraţia publică” organizată de Primă ria Piteşti,  
Universitatea Constantin Brâncoveanu Piteşti, cu participarea publicaţiilor„R.E.S. Publica” ş i 
„Calitatea-acces la succes” cu comunica rea „Rolul administraţie 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”- Conferinţa Internaţională „Societatea Întemeiată pe Cunoaştere. Norme, valori şi repere  
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 Drept European, Bucureşti: Universul Juridic,  

2011. ISBN 978-973-127-571-0. pag.264-272, autor;  
� „Tacit Approval Procedure in Romanian Legislation”- Conferinţa Internaţională „The 17th Internaţional 

Conferince. The Knowledge-Based Organization” organizată de Academia Forţelor Terestre  „Nicolae  
Bălcescu”, Sibiu 24-26 noiembrie  2011, ISSN 1843-6722, autor; 

� „The Praecipum Clause in Romanian Legislation”-  Conferinţa Internaţională  „The 17th Internaţional 
Conferince. The Knowledge-Based Organization” organizată de Academia Forţelor Terestre  „Nicolae  
Bălcescu”, Sibiu 24-26 noiembrie  2011, ISSN 1843-6722, autor; 

� „Comumunity Service” - Conferinţa Internaţională „ Proceedings of the 2nd Conference on Law and Social 
Order” Constanţa  martie 2-3 2012 organizată  de Univers itatea  Spiru Ha ret, Institute  of  Interdisciplinary  

studes in Humanities and Social Sciences, ADDLETON ACADEMIC PUBLISHERS – NEW YORK, ISBN 
978-1-935494-33-1, Library of Congress Control Number:2012933542. Vol.III, pag.152-167, autor; 

� „Abuse of Rights”-  Conferinţa Internaţională „ Proceedings of  the  2nd Conference on Law and Social 
Order” Constanţa  martie 2-3 2012 organizată  de Univers itatea  Spiru Ha ret, Institute  of  Interdisciplinary  
studes in Humanities and Social Sciences, ADDLETON ACADEMIC PUBLISHERS – NEW YORK, ISBN 

978-1-935494-33-1, Library of Congress Control Number: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 Conference, organized by „Nicolae  
Titulescu” University Bucharest, „Complutense” University Madrid and the „Nicolae Titulescu” "Provocările  
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Societatea Cunoaşterii-Provocările  Societăţii Cunoaşterii” Foundation of  Law and International Re lations  
„Nicolae Titulescu”. Pa rteneri 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, Internaţional Conference, organized by „Nicolae  
Titulescu” University Bucharest, „Complutense” University Madrid and the „Nicolae Titulescu” "Provocările  
Societatea Cunoaşterii-Provocările  Societăţii Cunoaşterii” Foundation of  Law and International Re lations  

„Nicolae Titulescu”. Pa rteneri 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 Internaţională  
„Impactul reformei sis temului judiciar asupra societăţii şi a administraţiei publice” Piteşti 16 mai 2012.  

Organizată de Universitatea „Constantin Brâ ncoveanu”, Consiliul Judeţean Argeş şi Primăria  municipiului 
Piteşti, autor;  

� „Suspendarea ce rcetării disciplinare prealabile”-  Conferinţa  Internaţională „Impactul reformei sis temului 
judiciar asupra societă ţii şi a  administraţiei publice” Piteşti 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 Academia Forţelor Terestre  „Nicolae  
Bălcescu”, Sub patronajul Autorităţii Naţionale pentru cercetare 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”- Conferinţa  

Internaţională „The 18th Internaţional Conferince. The Knowledge-Based Organization” organizată de 
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sub patronajul Autorităţii Naţionale pentru cerceta 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”- Conferinţa Internaţională  

„Societatea Întemeiată pe Cunoaştere. Norme, valori şi repere contemporane”. 31 mai-1 iunie 2012 
Târgovişte. The VIIIth Edition. Organizată de Universitatea  Valahia din Târgovişte, Facultatea de Drept ş i 
Ştiinţe  Sociale-Politice; Univers itatea  Castilia La  Mancha, Facultad de Derecho y Ciencias  Sociales  din 
Spania; Universidad Nacional de Educacion a Dis tancia Spania; Universitatea Paris – Est Creteil Val de  
Marne, Franţa. În parteneria t cu Societa tea Română de Drept European, România. Centru de Cercetări 

Sociale şi Umanis te, Asociaţia Lumen, 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”- Conferinţa cu participare Internaţională  
„Transformă ri legislative  la nivel intern şi european ale  anului 2012”. 01-02 iunie  2012 Craiova. Organizată  
de Centrul Teritorial INPPA Craiova, Academia Română, Institutul de  Cercetări Socio-Umane „CS Nicolae  

Plopşor” OADO biroul Judeţea n Dolj şi Univers itatea Spiru Ha ret, Facultatea de Drept şi Adminis traţie  
Publică, Craiova, Centru European de Studii şi Cercetă ri Juridice. Uniunea Naţională a Mediatorilor din 
România. ISBN 978-606-11-2559-3. pag.84-95, autor.  

Conferinţă ştiinţifică  
� Articolul „Practicile incorecte ale profesioniştilor în relaţia cu consumatorii” publica t la Univers itatea Spiru 

Haret Craiova, Facultatea de Drept ş i Administraţie  Publică  prin CESCJ –  CRAIOVA, în colaborare  cu Centrul 
Teritorial INPPA Craiova, Academia Română  Institutul de  Cercetă ri socio-umane „CS Nicolaescu-Plopsor” ş i 
OADO Biroul judeţean Dolj, UniuneA Naţională a  Mediatorilor din România  în ca drul Conferinţei Ştiinţifice  
cu tema „Drept şi administraţie  publică în context european”, decembrie 2012.  

 
4.3. Conf. univ. dr. Bonciu Gheorghe 
Participare la conferinţă internaţionale desfăşurată în ţară: 

� Răspunderea magistraţilor în lumina evoluţiilor recente  de la nivel european şi naţional, organizat în cadrul 
Institutului de Cercetări juridice al Academiei Române cu lucrarea „Fundamentul răspunderii magis traţilor 

în sistemul judiciar român”, autor,16 februarie 2012. 
 

4.4. Conf. univ. dr. Mihalcea Ion 
Simpozionul cu participare internaţională:  
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� Impactul reformei sistemului judiciar asupra societăţii şi a administraţie 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 Internationala “Global Economy under Crisis” Universitatea Ovidius Constanta, decembrie  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 CONCURENTEI”organizată de INTERNATIONAL 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 material contractelor bancare”, Autor, 2012. 
Conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară:  

� Conferinţa The exercise of the right to nondiscrimination and equal oppotunities in the contemporary  
society organizată de Cons iliul National pentru Combaterea  Discrimina rii Ministerul Educatiei, Cerceta rii,  
Sportului si Tineretului, Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir, cu lucra rea„Equality and 

Non-discrimination in an Enlarged Europe”, Autor, Editura Pro universitaria,ISBN 978-606-647-535-8, 2012;  
� Conferinţa Nediscrimină rii şi Egalităţii de Şanse Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii 

Ministerul Educatie i, Cerceta 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  Dreptul la fericire  organizată de Institutul European pentru Drepturile Omului, Universitatea  

Crestina Dimitrie Cantemir cu lucrarea „The  right to compete, a fundamental right of  freedom market”,  
Autor, 2012;  

� Conferinţa EU Anti-carte l and Anti-monopoly Law. Training for Romania n Judges Freedom House 
organizată de Consiliul Concurenţei, 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 europeană-20 de ani. Schimburile comunitare şi dezvoltarea  

economiilor regionale, Universitatea  Valahia  din Târgovişte,  4 mai 2012.  Comunica re: „Politica europeană 
de securitate comună”. 

 
4.8. Lect. univ. dr. Enescu Cosmin 
Conferinţă internaţională 

� Conferinţa  Internaţională „Perspective şi provocă ri în dreptul secolului 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 cunoaştere. Norme, valori şi repere contemporane. 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 reformei sistemului judicia r asupra societă 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. Stancea Isabela  
Conferinţă internaţională 

� Conferinţa internaţională anuală a Universităţii Agora, depa rtamentul de  Ştiinţe Sociale-domeniul Drept,  
ediţia  a VI-a, cu tema: „Perspective 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 Piteşti, Universitatea  Constantin 

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 administraţia publică” Primăria Piteşti Univers itatea Constantin Brâ ncoveanu 
Piteşti, cu participarea publicaţiilor„R.E.S. Publica” şi „Calitatea-acces la succes” cu comunicarea „Dreptul la 

o bună administrare ca drept fundamental al omului”, Coautor, indexată B, Pa rticipare;  
� Reforme sectoriale recente în spaţiul administrativ 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 Haret Craiova, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică prin CESCJ – CRAIOVA, în 
colaborare  cu Centrul Teritorial INPPA Craiova, Academia  Română Institutul de  Cercetări socio-umane „CS  
Nicolaescu-Plopsor” şi OADO Biroul judeţean Dolj, UniuneA Naţională a Mediatorilor din România în cadrul 
Conferinţe i Ştiinţif ice cu tema „Drept şi administraţie  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.  Piteşti, 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 „Societatea  

întemeiată pe cunoaştere. Norme, valori şi repere 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 rteneriat 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  recente în spaţiul 
administrativ european în contextul bunei 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 reformei sis temului judiciar asupra societăţii şi a administra ţiei publice”, organizat de  către  
Universita tea Constantin Brâncoveanu Piteşti, Cons iliul Judeţean A rgeş, Primăria Piteşti, 16 mai 2012; 

� „Dreptul de proprie tate privată şi îngrădirile legale ale acestui drept” publicat în cadrul simpozionului 
„Impactul reformei sis temului judiciar asupra societăţii şi a administra ţiei publice”, organizat de  către  

Universita tea Constantin Brâncoveanu Piteşti, Cons iliul Judeţean A rgeş, Primăria Piteşti, 16 mai 2012. 
 

V. Cărţi şi tratate , cursuri universitare şi alte materiale cu caracter didactic editate. 
Cadrele didactice membre ale Departamentului  au elaborat şi  edi tat în perioada de 

raportare, individual  sau colectiv, un număr de 8 cursuri universi tare. 
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Detalierea acestora  este realizată mai jos : 
 

 
5.1. Prof.univ.dr. Popescu Ion 

� „Drept constituţional”Nicolae Grădina ru, Ion Mihalcea, Ion Popescu –  Slăniceanu, Emilian Neagu, Editura  
„Independenţa  Economică”, 2011;  

 
5.2.Conf. univ. dr. Grădinaru N icolae 

� „Drept”  Nicolae GRĂDINARU, Dorian RAIS, Iuliana CEBUC, Neagu Emilian, Editura Independenţa Economică
 ISBN978-606-502-082-5 două ca pitole, 2011; 

� Drept constituţional- 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 Economică, 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. Mihalcea Ion 

� Drept constituţional- Grădinaru Nicolae, Mihalcea Ion, Popescu Ion, Neagu Emilian, Independenţa  
Economică, 2011;  

� Teoria generală a dreptului, Grădinaru Nicolae, Mihalcea  Ion, Agheniţei Mihaela, Neagu Emilian,  
Independenţa Economică, 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 Diana  

� „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 Emilian 
� „Drept” Nicolae GRĂDINARU, Dorian RAIS, Iuliana CEBUC, Neagu Emilian, Editura Independenţa  

Economică, ISBN978-606-502-082, 2011;  
� Drept constituţional- Grădinaru Nicolae, Mihalcea Ion, Popescu Ion, Neagu Emilian, Independenţa  

Economică, 2011;  
� Teoria generală a dreptului, Grădinaru Nicolae, Mihalcea  Ion, Agheniţei Mihaela, Neagu Emilian,  

Independenţa Economică, 978-606-502-905-5, 2012. 
 

VI. Cercetarea pentru doctorat  
În cadrul  Departamentului  de Ştiinţe Juridice şi  Administrative au fost un număr de 5 

doctoranzi . Si tuaţia doctoranzilor este următoarea: 
1. Asist. univ. drd. Sulicu Alina – „Contractul internaţional de transport multimodal de mărfuri”, Coordonator,  

prof. univ. dr. Brânduşa Ştefănescu, Academia de Studii Economice Bucureşti, Anul III. A prezentat următorul raport de  
cerceta re: „Contractul internaţional de transport de mărfuri”.  
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2. Asist.univ.drd. Gherghina Raluca, doctorand anul III - Academia de Poliţie din Bucureşti. În perioada  
2011-2012 a susţinut a toa te rapoarte le de cercetare: 

� „Aspecte introductive privind respectarea drepturilor omului în procesul penal”; 
� „Respecta rea drepturilor omului în faza de urmărire penală”; 

� „Respecta rea drepturilor 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 cercetare:  

� Apariţia ş i evoluţia concepţiilor internaţionale cu privire  la drepturile omului;  
� Relaţia dintre administraţia publică şi cetăţean şi dreptul la buna administrare. 

4. Asist. univ. dr. Neagu Emilian a susţinut public teza de doctorat. 

5. Prep.univ. drd. Gherghina  Ana-Maria, anul I la Şcoa la Doctorală din cadrul Universităţii Nicolae Titulescu. Se  
află în perioada de pregătire universitară avansată. 
 

3. DIRECŢIILE PRINCIPALE ALE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ALE  
DEPARTAMENTULUI DE LIMBA ROMÂNĂ, LIMBI STRĂINE ŞI COMUNICARE 
 

Cadrele didactice, membre ale departamentului , în perioada analizată  şi -au îndreptat atenţia 
către următoarele activi tăţi :  

1. Continuarea  proiectelor de cercetare care se află în desfăşurare: 
2. Pregăti rea de noi proiecte pentru competi ţiile deschise la nivel naţional şi identifi carea 

unor posibilităţi de elaborare a  unor proiecte de cercetare, în zonele în care Universitatea  îşi 
des făşoară  activi tatea. 

3. Organizarea unor simpozioane ştiinţifi ce, mese rotunde şi  a  altor activi tăţi similare la 
nivelul departamentului 

4. Organizarea  şi  sprijini rea cercurilor ştiinţifi ce s tudenţeşti   
5. Încura jarea participării cadrelor didactice la mani festări ştiinţifi ce de rezonanţă  în 

domeniu şi a  publicării  în reviste cotate sau indexate ISI  şi  în BDI recunoscute. 
 

 

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 Morozan 

New Approches to Foreign Language Teaching in Turkey and Romania.  
Calitatea în cadrul proiectului: membru 
Beneficiari: Karabuk Provincial Directorate of Na tional Education - Turcia, Inspectoratul Şcola r Judeţean Brăila-  
Romania  
Perioada de desfăşura re: 2012-2014. Valoare  proiect: 39.750 EUR euro.  

Partener: Univers itatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, Centrul univers itar Bră ila. 
Proiect cu finanţare internaţională  
 
1.2. Asist. univ. dr. Chifane Cristina  

Calitatea în cadrul proiectului: membru 
Beneficiari: Karabuk Provincial Directorate of Na tional Education - Turcia, Inspectoratul Şcola r Judeţean Brăila-  
Romania  
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Perioada de desfăşura re: 2012-2014. Valoare  proiect: 39.750 EUR euro.  
Partener: Univers itatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, Centrul univers itar Bră ila. 
Proiect cu finanţare internaţională  
 

 
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), Atena, Grecia –  finanţare Uniunea Europeană (1886 euro), 2011 

- Beneficiar grant pentru pentru cursul EU-MAGIC Effective Use of Modern Techonology And Games In Classrooms (a 
pedagogic course for all teachers, Istanbul, Turcia - f inanţa re Uniunea Europeană  (1800 euro), 2012 
Proiecte cu finanţare internaţională  
 
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 finanţare internaţională  
1.5 Lect. univ. dr. Constantin Mihai 

- Proiect de cercetare postdoctorală Europenism şi dileme identitare în România interbelică: cazul grupării Criterion, în 
cadrul proiectului „Valorif icarea  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 Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurse lor Umane 2007-2013 (1.04.2011 – 31.03.2013)  
Proiect cu finanţare internaţională  

 
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 Elena, 
Vechiu Camelia, Morozan Cristian, Ciorăşteanu Gianina, Tudose Geanina, Bunea-Bontaş Cris tina, Calitatea  în cadrul 
proiectului -  expert IT, Calita tea UCB în cadrul proiectului (beneficiar/pa rtener) – Pa rtener, mai 2011 
Proiect cu finanţare internaţională  
 

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 finanţare naţională  

 
 

II. Manifestări ştiinţifice derulate în cadrul Departamentului de limba română, limbi străine 
şi comunicare  

Membrii Departamentului de limba română, limbi s trăine şi  comunicare a organizat un 
simpozion şi  o manifestare ştiinţi fi că ; împreună cu Facultatea  Management Marketing în Afaceri 
Economice Pi teşti  a organizat un număr de trei  manifestări ştiinţifi ce, şi  împreună cu Facul tatea  de 
Management Marketing în Afaceri Economice Brăila a organizat o conferinţă .  

Manfestările ştiinţi fi ce sunt detaliate mai jos : 
 
2.1 Seminarul „Drepturile  şi libertăţile cetăţeniei europene. Drepturile consumatorului european.” 
Organizator: Facultatea Finanţe-Contabilitate  Piteşti, Faculta tea de Management Marketing în Afaceri Economice 
Piteşti şi Facultatea de Stiinţe  Juridice, Adminis trative şi ale Comunicării Piteşti octombrie 2012 
Participanţi: Cris tian Soa re, Prefectul Judeţului A rgeş şi subprefectul judeţului – Gheorghe Marin, ia r din partea  

Biroului de Informare al Parlamentului European în România– Mădălina Mihalache, Laura Trofin - expert 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 pentru 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. Kleiner, 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 lansare a proiectului „Noi aprofundări ale  învăţării limbilor străine în România şi Turcia” 

Participanţi: cadrele  didactice brăilene, directori ai licee lor, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, 
elevi, studenţi şi jurnalişti. 
octombrie 2012 
 
2.4 Simpozion Ziua Internaţională a Televiziunii 

Organizator: Facultatea de Stiinţe  Juridice, Adminis trative şi ale Comunicării Piteşti 
Participanţi: lect. univ. dr. Cristina Munteanu, redactorul- şef al Antenei 1 Piteşti, Mariana Zaharia, corespondent 
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 operatorii principali de la Antena 1 Piteşti, corespondent Antena 1 şi Antena 3, cadre  

didactice şi s tudenţi ai Facultăţii de  Stiinţe Juridice, Administra tive şi ale Comunicării Piteşti 
 noiembrie 2012 

 
2.5 Workshop-ul „English debate la Universitatea Constantin 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 licenţă ş i masterat 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 jurnalişti 
Organizatori: Facultatea de Management-Marketing în Afaceri Economice, Facultatea de Stiinţe Juridice,  

Administrative şi ale  Comunică rii Piteşti 
Participanţi: Direcţia  Generală Comunicare  prin Reprezentanta Comisie i Europene 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 didactice membre ale Departamentului de limba română, limbi  străine şi comunicare 
au publicat un număr de 83 articole din care : arti cole ISI – 1 articol ; articole publicate în 
procceding ISI – 4 articole; articole indexate în BDI – 45 articole; articole în reviste B+ - 7 articole; 
articole în al te revis te recunoscute – 26 articole. 

Detelierea acestora  este realizată  mai jos : 
 
3.1 Lect. univ. dr. Iordache Adrian 
În alte  reviste recunoscute pe  plan naţional 

� Cioran, cititorul lui Pascal; Philosophia Militans. Revistă de filosofie ş i gândire socială,” Philosophia 
Militans, nr. 3/2011, autor 

� Politicul ş i politica; Iniţiative didactice”, Nr. 81/decembrie  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 Offered 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 domeniul managementului afacerilor 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 economice, Vol. XI, nr. 1/2011 -  
revistă cotată CNCSIS, categoria B+ şi indexată în bazele de date  internaţionale  REPEC şi DOAJ, ISSN 
1582-9383, coautor, 2011 

� Aplicarea curbei Phillips la realităţile României, Universitatea „Ovidius” Constanţa, Conferinţă  

Internaţională, Analele Univers itatii Ovidius, Seria: Stiinte economice, Vol. XI, nr. 1/2011 - revistă cotată  
CNCSIS, categoria  B+ şi indexată în bazele de date internaţionale  REPEC şi DOAJ, ISSN 1582-9383, coautor,  
2011 

� Normalitatea în economia actuală, Universitatea „Ovidius” Constanţa, Conferinţă  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 Petroşani, Economics, 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, Conferinţă  
Internaţională, Analele Universitatii Ovidius, Seria: Stiinte economice, Vol. XII, nr. 1/2012 - revistă cotată  
CNCSIS, categoria B+ şi indexată în bazele  de date internaţionale REPEC ş i DOAJ, ISSN 1582-9383, p.  
546-550, coautor, 2012 

� Creşterea economică a României, Universita tea „Ovidius” Constanţa, Conferinţă Internaţională, Analele  

Universitatii Ovidius, Seria: Stiinte economice, Vol. XII, nr. 1/2012 - revistă cotată CNCSIS, categoria B+ şi 
indexată în bazele  de date internaţionale REPEC, 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 rtifex, 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 economiei globale”,  

Analele Universitatii Ovidius, Seria: Stiinte economice, Vol. XII, nr. 2/2012 - revistă cotată CNCSIS, categoria  
B+ şi indexată în bazele de date interna ţionale REPEC, DOAJ, EBSCO si CABELL Directories, ISSN 
1582-9383,coautor, 2012, in curs  de publicare  

� „Calita tea certif icată –  garant al competitivităţii f irmelor româneşti din industria  turismului şi ospita lităţii”,  
Universitatea „Ovidius” Constanţa, Conferinţă Internaţională  „Efecte ale crizei actuale asupra economiei 

globale”, Analele  Universita tii Ovidius, Seria: Stiinte  economice, Vol. XII, nr. 2/2012 - revistă cotată CNCSIS, 
categoria B+ ş i indexată în bazele de date internaţionale REPEC, DOAJ, EBSCO si CABELL Directories, 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 “Constantin 
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 Eastern Europe. A common past, a different future?, CES 

Working Papers, Indexat în: Academic Journals Da tabase, CEEOL, DOAJ, EconLit, Economist Online,  
EuroInternet, Index Copernicus, RePec, Scirus, Urich, WorldCa t etc., coautor, 2012, Vol. 4 (IV), pp. 837 -  
852. 

� A discriminant analysis of academic entrepreneurship in Romanian Economic and Business Study  
Programs, Management &  Marketing, Indexat în: Ebsco, RePec, 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, Proceedings of the 6th International 
Conference on Business Excellence, Vol. I, 2011 şi în „ISI Web of Knowledge”, ISI, Proceedings  
http://www.isiwebofknowledge.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, Proceedings of the 7th International Conference 

on Business Excellence, 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, Volumul „Comunicare,  
Context, 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.isiwebofknowledge.com, Târgu-Mureş, autor, 2012  

În reviste indexate BDI 

� Innovation – a Dete rmining Factor for Competitiveness in the European Union, Revista „Ovidius University  
Annals”, Economic 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 EBSCO, coautor, 2011 
� Actions of Companies and Customers on the Financial 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 

� Aspects of Online and Mobile Marketing, Economy Transdisciplina rity Cognition Journal (indexat în Index 
Copernicus, Directory of  Open Access Journals, International Consortium for the Advacement of  Academic 
Publica tion, Cabell’s, ProQuest, 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, indexată în 
RePec, Doaj, EBSCO and CABELLS publishing services), 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 comunităţilor 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 Knowledge”, 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 International Conference 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: RePEc, 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 RePEc, 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 Bucharest Review.  
Litera ry and Cultural Studies Series, Volume XIV (Volume II – new series), Number 1, University of  
Bucharest 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.ebscohost.com; http://www.ulrichsweb.com; autor, 2012 

� “Cultural and linguistic Identity in T ranslating  Romanian Folk  Tales”. INTERSTUDIA. – Cultural Spaces.  
Identity within/beyond Borders, 11(1)/2012 –   

� ISSN – 2065-3204, pp. 34-43 -http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.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 Literature 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. Peter Magrath” Research Center for Cross-Cultural Studies, Volune 10, July, 2011, ISSN 
1583-6401, pp. 106-120 -  http://journals.indexcopernicus.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, Economic Sciences 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, indexată în bazele  de date EBSCO, DOAJ, CEEOL, JEL on CD, e-JEL, EconLit; coautor, 2012, in curs  
de publicare  

� „New trends of the internal audit”; „Ovidius” University Annals - Constanţa, 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 Littérature, Repères  
identitaires  en contexte européen /  Limba şi Litera tura  , Repere  identitare  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 et Littérature, Repères  
identitaires  en contexte européen /  Limba şi Litera tura  , Repere  identitare  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); “Procedia –  
Social and Behavioral Sciences”, Volume 63, The  4th Edition of  the  International Conference: Paradigms of  
the Ideological Discourse 2012 (Edited by Simona Antofi, Nicolae Ioana, Doiniţa Milea, Gina Necula, Ionel 
Apostolatu, Nicoleta Ifrim and Crihana Alina), 29 October 2012, p. 229-241; autor unic, 2012 

În reviste indexate BDI 

� Câteva precizări referitoare la conceptul de «semnif icat» în viz iunea lui Eugeniu Coşeriu; „Anale le  
Universităţii «Dună rea de Jos» din Galaţi”, Fascicula  XXIV, Anul IV, Nr. 1  (5), Lexic comun / 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 „Alexandru 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 identité culturelle  en Europe /  

Diversitate  şi identitate  culturală în Europa” [acreditată  de CNCSIS în categoria B+, inclusă în mai multe  
indexuri şi baze  internaţionale  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 tici i); „Communication 
interculture lle et littérature”, acreditată  de CNCSIS în categoria B+; indexa tă în Bazele  de Da te  
Internaţionale MLA (Modern Language Associa tion, New York, www.mla.org) – MLA International 
Bibliography & Directory of Periodicals, Index Copernicus Master Journals List 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” (serie 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, serie nouă, an XII, nr. 12, Brăila, p. 65-74; autor, 2012 
� Panait Istrati despre Eminescu; Analele Brăilei, serie 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 Comunica 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 (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 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 Copernicus, 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 Transdisciplinarity Cognition, vol XV, nr 2/2012,  

ISSN 2067 - 5046 - print edition; 2068 - 7389 - online edition (pag. 191-199) Revistă indexată în baze de 
date internaţiona le: Index Copernicus, 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  Transylvanian Review, Center for Transylvanian Studies,  

Cluj-Napoca, 2012 ( indexată 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 (indexată BDI, index EBSCO).  

� Dinamica conferinţelor Criterionului şi pregătirea lui pentru publica rea în revista Anuarul Institutului C.S. 

Nicolăescu Plopşor, Craiova, XIII/2012, pp. 44-68 (indexată BDI, index Copernicum). 
� Florentina Pascu, Postmodernismul. O exemplificare, Craiova, Aius, 2012, 156p, în revista Anuarul 

Institutului C.S. Nicolăescu Plopşor, Craiova, XIII/2012, pp. 314-315 (indexată BDI, index Copernicum). 
� Frédéric Gugelot, La conversion des intellectuels au catholicisme en France  (1885-1935), Pa ris, CNRS, 2010,  

560p, în revista Anuarul Institutului C.S. Nicolăescu Plopşor, Craiova, XIII/2012, pp. 307-309 (indexată BDI, 

index Copernicum). 
 
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 philosophie de Nae Ionescu, Anua rul Institutului de Cercetă 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 (indexată BDI, index EBSCO, CEEOL), autor, 2011 

În reviste B+ 

� Littérature comparée et anthropologie  : le questionnement des méthodes  mythocritiques et 
mythanalytiques, Caietele Echinox, Phantasma Centrul de Cerceta re a Imaginarului, Funda ţia Culturală  
Echinox, Cluj-Napoca, XX/2011, pp.46-52 (acreditată CNCSIS, categoria B+, indexată ERIH şi EBSCO, CEEOL), 
autor, 2011 

� Les représentations de l’image religieuse au niveau de l’élite inte llectuelle, Caietele Echinox, Phantasma  

Centrul de Cercetare a Imaginarului, Fundaţia Culturală Echinox, Cluj-Napoca, XXII/2012, pp.189-198 
(acredita tă CNCSIS, categoria B+, indexată ERIH şi EBSCO, CEEOL), autor, 2012 

În alte reviste recunoscute pe plan naţional 
� Formarea Criterionului în cadrul Şcolii interbelice, Arhivele Olteniei, Craiova, Editura Academiei Române,  

Serie nouă, 25/2011, pp.297-316 (indexată ERIH), autor, 2011 

� Emil Cioran et la métaphysique des  larmes, Analele  Universităţii Tibiscus  din Timişoara, Seria Drept, vol.XX,  
Artpress, 2011, pp.107-117 (acreditată CNCSIS, categoria D), autor, 2011 

 
3.18 Lect. dr. Dragusin Sorin 

Articole  publicate  
� „Beyond communism and capitalism. Epistemic establishments of social order”, Revista de ştiinţe  

politice/Revue  des sciences politiques (indexed by  ProQuest, ProQuest Political Sicences, ProQuest 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 Internelor, ISSN 2069 – 6981, pp. 121 – 127; 
 

IV. Participări cu lucrări la conferinţe şi simpozioane 
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Cadrele didactice membre ale  Departamentului de limba română, limbi străine şi comunicare 
au raportat un număr de 53 de conferinţe şi simpozioane după cum urmează: conferinţe 
internaţionale desfăşurate în s trăinătate – 6; conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară – 30; 
conferinţe naţionale – 6; simpozioane ştiinţifi ce naţionale şi internaţionale – 6; alte mani festări 
ştiinţifi ce naţionale şi internaţionale - 5. 

Detalierea acestora  este realizată mai jos : 
 
4.1 Lect. univ. dr. Iordache Adrian 
Conferinţe naţionale  

� „Studiul limbilor moderne 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 impozioane, seminarii şi conferinţe organizate de diferite centre sau asociaţii ş tiinţif ice: 
� 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-Teacher 

Development Semina r. 
 

4.3 Lect. univ. dr. Chiţu Ramona 
Participări la conferinţe naţionale şi internaţionale ( inclusiv conferinţele internaţionale desfăşurate 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 interbelică  

vâlceană, autor, Conferinţă 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 decembrie  2011 
� Simpozion internaţional „The Mediteranian Pattern and the extended 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  filozofie 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 desfăşurate în ţară)  

� Seminarul "Regiuni în Europa -  şanse şi oportunităţi”, Institute of  the  Regions of Europe, Salzburg, Primă ria  

Municipiului Piteşti şi Universitatea Constantin Brâncoveanu, "Implicarea regională a universităţilor din 
România. Impactul finanţării europene", coauthor, Oct. 2012 

� “Provocările crize i şi răspunsurile ştiinţei economice", 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, Higher Education R&D 
Funding in Romanian Universities: an analysis  of varia nces by source 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 Excellence, Academia de Studii Economice Bucureşti,  
Universitatea Transilvania din Braşov, The University of Akron, Ohio, USA, în colaborare cu Society for 
Business Excellence, 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 Economiei Globa le” –  Ediţia a VIII-a, Universitatea  

„Ovidius” Constanţa, Principles and Evolutions of the Interne t Marketing, coautor, RePEc, DOAJ şi EBSCO, 
2011 

� Conferinţa  Internaţională  „Probleme Actuale  ale Economiei Globa le” –  Ediţia a VIII-a, Universitatea  
„Ovidius” Constanţa, Actions  of Companies  and Custome rs on the  Financial Leasing Market in Romania,  

coautor, RePEc, DOAJ şi EBSCO, 2011 
� the 4th Economy Transdisciplinarity Cognition Interna tional Conference: Theoretical and 

methodological-practical challenges for the economic-juridical-administrative continuum, The George 
Bacovia Univers ity in Bacău, Cooperative-Commercial 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 Copernicus, 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 Internaţională „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 internaţională „Integ rarea Europeană –  noi provocări pentru economia românească”, ediţia a  

VIII-a, Oradea, Universitatea din Oradea, în parteneriat cu AFER, Centrul de Cercetare pentru 
Competitivitate  şi Dezvoltare  Durabilă, AGER filiala Bihor şi Centrul de Documentare  Europeană (EDCO),  
Communication by Means of  the  New Social Networks, coautor, RePEC, DOAJ, EBSCO , SCIPIO, CABELL’S 

directory of  publishing opportunities, 2012 
� Conferinţa internaţională „Integ rarea Europeană –  noi provocări pentru economia românească”, ediţia a  

VIII-a, Oradea, Universitatea din Oradea, în parteneriat cu AFER, Centrul de Cercetare pentru 
Competitivitate  şi Dezvoltare  Durabilă, AGER filiala Bihor şi Centrul de Documentare  Europeană (EDCO),  

Visual Pollution: A New Axiological Dimension Of Marketing?, coautor, RePEC, DOAJ, EBSCO , SCIPIO, 
CABELL’S directory of publishing opportunities, 2012 

� The 7th International Conference on Business Excellence, Academia de Studii Economice Bucureşti,  
Universitatea Transilvania din Braşov, The University of Akron, Ohio, USA, în colaborare cu Society for 
Business Excellence, Effects-Based Marketing – From Conceptual to Relational, coautor, „ISI Web of 

Knowledge”, ISI Proceedings http://www.isiwebofknowledge.com, 2012 
� Conferinţa Internaţională „Efecte ale Crize i Actuale asupra Economiei Globale”, Universitatea „Ovidius” 

Constanţa, Facultatea de Ştiinţe Economice, Research Regarding the  Access to Open Educational Resources  
in the Informational Society, coautor, RePEc, DOAJ şi EBSCO, 2012 

� The International Conference „Communication, Context, Interdisciplina rity”, CCI – 2nd edition,  

Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş, Facultatea de Ştiinţe şi Litere, The Extension of the  
Communication and Public Relations Through New Media, autor, „ISI Web of Knowledge”, ISI Proceedings  
http://www.isiwebofknowledge.com, 2012 

 
4.7 Asist. univ. drd. Suzana Purice  

Participări la conferinţe naţionale şi internaţionale ( inclusiv conferinţele internaţionale desfăşurate în ţară) 
� The 6th International Conference on Business Excellence, Academia de Studii Economice Bucureşti,  

Universitatea Transilvania din Braşov, The University of Akron, Ohio, USA, în colaborare cu Society for 
Business Excellence, 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 Economiei 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 Economiei Globa le” –  Ediţia a VIII-a, Universitatea  

„Ovidius” Constanţa, The Management of  the Translation Services, coautor, RePEc, DOAJ şi EBSCO, 2011 
� Conferinţa internaţională „Integ rarea Europeană –  noi provocări pentru economia românească”, ediţia a  

VIII-a, Oradea, Universitatea din Oradea, în parteneriat cu AFER, Centrul de Cercetare pentru 
Competitivitate  şi Dezvoltare  Durabilă, AGER filiala Bihor şi Centrul de Documentare  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 internaţională „Integ rarea Europeană –  noi provocări pentru economia românească”, ediţia a  
VIII-a, Oradea, Universitatea din Oradea, în parteneriat cu AFER, Centrul de Cercetare pentru 

Competitivitate  şi Dezvoltare  Durabilă, AGER filiala Bihor şi Centrul de Documentare  Europeană (EDCO),  
Visual Pollution: A New Axiological Dimension Of Marketing?, coautor, RePEC, DOAJ, EBSCO , SCIPIO, 
CABELL’S directory of publishing opportunities, 2012 

� Conferinţa internaţională „Economy Transdisciplina rity Cognition International Conferences”, Universitatea  

„George Bacovia” din Bacău, 17-18 mai 2012, Communication in Public Administration – Stylistic Analysis of  
Public Documents, autor, 2012 

� International Conference “Communication, Context, Interdisciplinarity”, Petru 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 impactului cercetării 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 interculturale, 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 perspective  interculturale, Universita tea „Petru Maior” Tîrgu Mureş, “Translating  

Literature for Children in the Context of Globalization”, autor, ISBN-978-606-581-021-1, 2011 

� Conference on British and American Studies  (9th Edition), Universitatea  „Trans ilvania” Braşov, “Breaking  
Cultural Boundaries  in Contempora ry Children’s Literature Traslation”, autor, ISSN 1844-7481, 2011 

 
4.9 Asist. univ. drd. Prundeanu Raluca Elena 

Conferinţe naţionale  
� Directii de cercetare  in Romania, UCB, Metode TIC in cercetare, autor, 2012 

 
4.10 Asist. univ. dr. Dumitrescu Adela  
Conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară  

� Conferinţă Internaţională a Facultăţii de Litere Limba şi Litera tura Repere identitare in context european;  
University of Piteşti, Faculty of Letters, Agence Universitaire  de la Francophonie, Alliance Française; „Le  
langage des larmes dans le roman sentimental du s iècle des Lumières”; coautor; B+; 2011 

� Conferinţă Internaţională a Facultăţii de Litere Limba şi Litera tura Repere identitare in context european;  
University of Piteşti , Faculty of Letters, 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 Internaţională Paradigma 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 «semnif icat» la Eugeniu 
Coşeriu; autor; 2011 

� Conferinţa Internaţională Lexic comun / Lexic specializat, ediţia a IV-a, (Universitatea „Dunărea de Jos” 
Galaţi, Facultatea  de Litere, Galaţi, 15-16 septembrie 2011)  – [comunicarea]; Universitatea „Dunărea de 
Jos” Gala ţi, Facultatea  de Litere; Despre necesitatea implicării skeologiei lingvistice  în sociote rminologie (cu 
o privire specială asupra sintagmei „apă minerală”); autor; BDI; 2011 

Conferinţe internaţionale desfăşurate în s trăinătate  

� Congreso Internacional «Eugenio Coseriu, lingüísta entre dos siglos» (Univers idad de Almería, 5-7 octubre  
de 2011); Universidad de Almería, 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 internaţională  „Strategii de integra re ş i f inanţa re pentru dezvolta re  

durabilă"; Univers itatea "Andrei Şaguna" din Constanţa, 7-9 aprilie 2011; Campaniile de responsabilita te  
socială derulate de Cosmote România pentru o dezvolta re durabilă; coautor, 2011 

Conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară  

� Simpozionul internaţional „Join the European Journalism Observatory”; Universitatea "Andrei Şaguna" din 
Constanţa, 18 – 19 noiembrie, 2011; Realizarea materialelor de Relaţii Publice în mediul on-line; coautor,  
2011 

� Conferinţa  interna ţională  „Economy T ransdisciplinarity Cognition International Conferences”;  

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 impactului cercetă 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 et Représentations (SMARI 21-23 septembrie  2011), Université Paris 4,  

Sorbonne, L’identité et mémoire. 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’Esthétique, 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 communism and capitalism. Epistemic establishments of social order”, Conferinţa internaţională  

„După comunism. Estul şi Vestul la analiză.”, Universitatea din Craiova, 2,3 martie  2012 ( indexată în 
următoare le baze de date ş i servicii 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 Sciences 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  limbaj” –  Colocviul internaţional „Limbă, Cultură, Civilizaţie”, Universitatea  
din Craiova, 24-26 martie 2011;  
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� „Valenţele (in)formative ale extracurricula rului” – Simpozionul internaţional „Rolul proiectelor 
extracurricula re în dezvoltarea persona lităţii viitorului absolvent”, Şcoala Militară  de Subofiţeri Jandarmi 
Fălticeni, 30 ma rtie –  1 aprilie  2011;  

 

Conferinţe naţionale  
� „Comunicare  şi ordine publică” –  Simpozionul naţional „Valenţe le ( in)formative ale  comunică 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 didactice membre ale Departamentului de limba română, limbi străine şi comunicare 

au elaborat şi edi tat în perioada de raportare la un număr de 15 cărţi , tratate şi  alte materiale cu 
caracter didactic după cum urmează: cărţi şi tratate publicate la  edi turi recunoscute în ţara ca 
autor unic – 4; capi tole în cărţi  publicate la  edi turi  în s trăinătate (coautor) – 5; capi tole în cărţi 
publicate la edi turi în ţară (coautor) – 2; cursuri universi tare - 4. 

Detalierea acestora  este realizată mai jos : 
5.1 Prof. univ. dr. Pârvu Radu 
Cărţi, capitole din cărţi publicate la edituri din în ţara  
-Lumea ca vointa si reprezentare, Arthur Schopenhauer, traducere, doua volume, aproxima tiv 1400 de pagini,  Editura  
Humanitas, noiembrie  2012 

- Fr. Nietzsche, Dincolo de bine şi rău, traducere, Editura Humanitas -  autor 
- Teme filozofice -  coautor 
 
5.2 Asist. univ. dr. Bursugiu M ihaela  
Cărţi, capitole din cărţi publicate la edituri 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 edituri din în ţara 

- English for Specif ic Purposes, Editura Independenţa Economică, Piteşti, coa utor, ISBN 978-606-502-100-6, 10 
capitole, dec. 2012 
 
5.4 Lect. univ. dr. Mîndreci Georgiana 

Cărţi, capitole din cărţi publicate la edituri din în ţara  
- Practical English for Communication, coautor, Editura Independenţa Economică, 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  Independenţa Economică, Piteşti, coordonator, co-autor, ISBN 978-606-502-100-6, 13 

capitole, dec. 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 

- Creşterea impactului cercetării ş i dezvoltării capacităţii de inovare, Universitatea  de Stat din Moldova, Centrul 
Editorial Poligraf ic 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; Ed. 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 Adela; 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  Economică; 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 Dumitrescu, Mihaela Bursugiu;  
Editura Independenţa 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 Economică; 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, dec. 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 Poligraf ic 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 Internet users, pag. 197-211); 2012 
Cărţi publicate în ţară  
- Responsabilitatea socială corporativă; Dumitru Borţun, Nicoleta 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 
- Constantin 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, Constantin Mihai (coord), Editura Independenţa Economică, 
Piteşti, ISBN 978-606-502-096-2, 2012  
 

VI. Cercetarea pentru doctorat şi cercetarea postdoctorală 



  

  

  

  
   

  

 93 

În cadrul Departamentului de limba română, limbi s trăine şi comunicare sunt un număr de patru doctoranzi 
şi doi postdoctoranzi.  

Situaţia doctoranzilor şi a postdoctoranzilor este după cum urmează: 
 

 
 
Doctoranzi în anul - III de doctorat – 4 doctoranzi. Detalierea situaţie i acestora este realizată mai jos:  
1. Asist. univ. drd. Ciacu Nicoleta – „Fenomenul spectacularizării informaţiei politice în presa contemporană”,  

Coordonator, conf. univ. hab. Mihail Lescu, 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: Cecilia A inciburu 
Universidad Antonio de Nebrija, Madrid, Spania. 
Etapa finala (corectare)  

 
Studii postdoctorale  

În universitatea noastră îşi desfăşoa ră activitatea 5 cadre  didactice  tinere  care  au reuşit să câştige burse  
postdoctorale la universităţi sau instituţii prestigioase de cercetare:  

1. Lect. univ. dr. Mihai Constantin 

� Stagiul de  cercetare  postdoctorală la Universitatea Sorbona  Paris Descartes, la centrul CEAQ (Centre  
d’Études sur l’Actuel et le  Quotidien), coordonat de prof. Michel Maffesoli (sept.2011; martie  2012;  
septembrie  2012).  

� Tema: Europenism ş i dileme identitare în Romania interbelică: cazul grupării Criterion 

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 universitate funcţionează, cu statut de acredi tare sau autorizare: 
� 21 programe de studii universitare de li cenţă , la  forma cu învăţământ cu frecvenţă; 
� 6 programe de s tudii universitare de li cenţă , la  forma cu învăţământ frecvenţă redusă; 
� 14 programe de studii universitare de master, la forma cu învăţământ cu frecvenţă. 
Si tuaţia  fiecărui  program de s tudii care funcţionează  în universitate este prezentată  în 

paginile următoare. 
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Tabelul nr. 17. Situaţia programelor de studii 

A. Studii universitare de licenţă 
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i Ştiinţe economice management management  acreditat  IF Licenţiat în ştiinţe economice  6 180 150 150 1992 

HG 568/28.07.1995; 
HG 707/18.07.2012  

Ştiinţe economice management management  acreditat  IFR Licenţiat în ştiinţe economice  6 180 100 186 1992 
HG 1609/23.09.2004;  
HG 707/18.07.2012 

Ştiinţe economice marketing marketing acreditat  IF Licenţiat în ştiinţe economice  6 180 100 128 1992 
HG 568/28.07.1995; 
HG 707/18.07.2012 

Ştiinţe economice administrarea afacerilor administrarea afac erilor  autorizat IF Licenţiat în ştiinţe economice  6 180 150 0 2005 
CNEAA 1698/15.07.2005; 
HG 707/18.07.2012 
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Ştiinţe economice contabilitate  
contabilitate şi informatică 
de gestiune 

acreditat  IF Licenţiat în ştiinţe economice  6 180 150 100 1999 
HG 696/17.08.2000,  
HG 707/18.07.2012 

Ştiinţe economice contabilitate  
contabilitate şi informatică 
de gestiune 

acreditat  IFR Licenţiat în ştiinţe economice  6 180 100 82 2004 
HG 1609/23.09.2004;  
HG 707/18.07.2012 

Ştiinţe economice finanţe finanţe şi bănci acreditat  IF Licenţiat în ştiinţe economice  6 180 150 72 2003 
HG 1082/11.08.2003  
HG 707/18.07.2012 
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Ştiinţe sociale şi 
politice 

ştiinţe ale comunicării  jurnalism  acreditat  IF 
Licenţiat în ştiinţe ale 
comunicarii 

6 180 60 19 2000 
HG 410/2002; 
HG 707/18.07.2012 

Ştiinţe sociale şi 
politice 

ştiinţe ale comunicării  comunicare şi relaţii publice acreditat  IF 
Licenţiat în ştiinţe ale 
comunicarii 

6 180 75 139 2002 
HG 410/25.04.2002;  
HG 707/18.07.2012 

Ştiinţe sociale şi 
politice 

ştiinţe administrative  administraţie publică acreditat  IF 
Licenţiat în ştiinţe 
administrative 

6 180 100 38 2003 
HG 1082/11.08.2003;  
HG 707/18.07.2012 

Ştiinţe sociale şi 
politice 

relaţii internaţion ale şi studii 
europene 

relaţii internaţionale şi 
studii europene 

autorizat IF 
Licenţiat în relaţii 
internaţionale şi studii 
europene  

6 180 150 40 2005 
CNEAA 1698/15.07.2005;  
HG 707/18.07.2012 

Ştiinţe juridice drept drept acreditat  IF Licenţiat în drept 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 
Licenţiat  
în ştiinţe economice  

6 180 100 71 1991 
HG 568/28.07.1995; 
HG 707/18.07.2012 

Ştiinţe economice management management  acreditat  IFR 
Licenţiat  
în ştiinţe economice  

6 180 100 79 1991 
HG 1609/23.09.2004;  
HG 707/18.07.2012 

Ştiinţe economice contabilitate  
contabilitate şi informatică 
de gestiune 

acreditat  IF Licenţiat în ştiinţe economice  6 180 250 59 2000 
HG 410/2002;  
HG 707/18.07.2012 

Ştiinţe economice contabilitate  
contabilitate şi informatică 
de gestiune 

acreditat  IFR Licenţiat în ştiinţe economice  6 180 100 49 2002 
HG 1609/23.09.2004;  
HG 707/18.07.2012 

Ştiinţe economice finanţe finanţe şi bănci acreditat  IF Licenţiat în ştiinţe economice  6 180 75 56 2004 
HG 1609/23.09.2004;  
HG 707/18.07.2012 
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Ştiinţe sociale şi 
politice 

ştiinţe ale comunicarii  jurnalism  autorizat IF 
Licenţiat  
în ştiinţe ale comunicarii 

6 180 75 11 2000 
HG 1082/2003; 
 HG 707/18.07.2012 

Ştiinţe sociale şi 
politice 

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 

Ştiinţe sociale şi 
politice 

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 
Licenţiat  
în ştiinţe economice  

6 180 200 159 1991 
HG 568/28.07.1995; 
HG 707/18.07.2012 

Ştiinţe economice management management  acreditat  IFR 
Licenţiat  
în ştiinţe economice  

6 180 100 114 1991 
HG 1609/23.09.2004;  
HG 707/18.07.2012 

Ştiinţe economice contabilitate  
contabilitate şi informatică 
de gestiune 

acreditat  IF 
Licenţiat  
în ştiinţe economice  

6 180 100 119 2000 
HG 1215/29.11.2000;  
HG 707/18.07.2012 

Ştiinţe economice contabilitate  
contabilitate şi informatică 
de gestiune 

acreditat  IFR 
Licenţiat  
în ştiinţe economice  

6 180 100 50 2000 
HG 1609/23.09.2004;  
HG 707/18.07.2012 

Ştiinţe economice administrarea afacerilor 
economia comerţului, 
turismului şi serviciilor  

acreditat  IF 
Licenţiat  
în ştiinţe economice  

6 180 200 201 2002 
HG 944/29.08.2002; 
HG 707/18.07.2012 

Ştiinţe economice finanţe finanţe şi bănci acreditat  IF 
Licenţiat  
în ştiinţe economice  

6 180 100 104 2003 
HG 1082/11.08.2003;  
HG 707/18.07.2012 

Ştiinţe sociale si 
politice 

ştiinţe administrative  administraţie publică autorizat IF 
Licenţiat 
în ştiinţe administrative 

6 180 75 62 2003 
HG 1082/11.08.2003;  
HG 707/18.07.2012 
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B. Studii universitare de Master 
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Facultatea  de 

Management, Marketing  
 în Afaceri Economice 

Ştiinţe economice Management Managementul afacerilor 
acreditat  IF Master în 

management 
4 120 2008 OMECT 3628/31.03.2008;  

OMECTS 4945/31.07.2012  

Ştiinţe economice Management Managementul resurselor umane 
acreditat  IF Master în 

management 
4 120 2008 OMECT 3628/31.03.2008;  

OMECTS 4945/31.07.2012 

Ştiinţe economice Management 
Management în administraţie şi 
servicii publice  

acreditat  IF Master în 
management 

4 120 2008 OMECT 3628/31.03.2008;  
OMECTS 4945/31.07.2012 

Ştiinţe economice Management Management financiar - banca r 
acreditat  IF Master în 

management 
4 120 2008 OMECT 3628/31.03.2008;  

OMECTS 4945/31.07.2012 

Ştiinţe economice Management 
Managementul economic al 
unităţilor şcolare  

acreditat  IF Master în 
management 

4 120 2008 OMECT 3628/31.03.2008;  
OMECTS 4945/31.07.2012 

Ştiinţe economice Marketing Marketingul serviciilor 
acreditat  IF Master în 

marketing 

4 120 2008 OMECT 3628/31.03.2008;  

OMECTS 4945/31.07.2012 

Ştiinţe economice Marketing Business to business marketing  
acreditat  IF Master în 

marketing 

4 120 2008 OMECT 3628/31.03.2008;  

OMECTS 4945/31.07.2012 
Facultatea  de 

Finanţe-Contabilitate 
Ştiinţe economice Contabilita te  

Standarde, reglementări ş i politici 
contabile  

acreditat  IF Master în 
contabilita te  

4 120 2008 OMECT 3628/31.03.2008;  
OMECTS 4945/31.07.2012 

Facultatea  de Ş tiinţe 
Juridice, Administrative ş i 

ale Comunicării 

Ştiinţe sociale ş i 
politice  

Ştiinţe ale  
comunicării 

Comunicare manageria lă şi relaţii 
publice  

acreditat  IF Master în 
Stiinţe ale  

comunicării 

4 120 2009 OMCI 4666/03.08.2009; 
OMECTS 4945/31.07.2012 

Facultatea  de 
Management, Marketing 
în Afaceri Economice din 

Brăila 

Ştiinţe economice Contabilita te  
Standarde, reglementări ş i politici 

contabile (Braila)  

acreditat  IF Master în 

contabilita te  

4 120 2011 OMECTS 5483/28.09.2011; 

OMECTS 4945/31.07.2012  

Ştiinţe economice Management Managementul afacerilor (Braila)  
acreditat  IF Master în 

management 
4 120 2011 OMECTS 5483/28.09.2011; 

OMECTS 4945/31.07.2012 
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Facultatea  de 
Management, Marketing 
în Afaceri Economice din 

Râmnicu Vâlcea  

Ştiinţe economice 
Administrarea 
afacerilor 

Turism, gestiune hotelieră  şi 
politici în industria  ospitalităţii 

acreditat  IF Master in 
administrarea 

afacerilor 

4 120 2010 OMECT 4630/11.08.2010; 
OMECTS 4945/31.07.2012 

Ştiinţe economice Contabilita te  
Standarde, reglementări ş i politici 

contabile (Râmnicu Vâlcea) 

acreditat  IF Master în 

contabilita te  

4 120 2011 OMECTS 5483/28.09.2011; 

OMECTS 4945/31.07.2012 

Ştiinţe economice Management 
Managementul afacerilor 
(Râmnicu Vâlcea) 

acreditat  IF Master în 
management 

4 120 2011 OMECTS 5483/28.09.2011; 
OMECTS 4945/31.07.2012 
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9. POLITICA DE RELAŢII INTERNAŢIONALE  
 

Activi tatea de relaţii internaţionale a 
Universi tăţii „Constantin Brâncoveanu” din 
Pi teşti a  cunoscut noi  dimensiuni  în anul 2005, 
odată  cu depunerea  la Comisia Europeană a 
primei aplicaţii pentru acredi tarea  în 
universitate a  programului  de mobilităţi 
europene pentru s tudenţi şi  cadre didactice, 
ERASMUS. Obţinerea  acestei  acredi tări, 3 luni 
mai  târziu, prin acordarea - Erasmus 
Universi ty Charter STANDARD, a deschis 
drumul  încheierii  de acorduri  bilaterale cu 
insti tuţii de învăţământ superior din spaţiul 
Uniunii  Europene pentru schimbul  de bune 
practici , proiecte comune de cercetare şi 
mobili tăţi  inter-universi tare.  

În anul 2007, prin Departamentul de 
Relaţii Internaţionale, Universitatea 
„Constantin Brâncoveanu” a  primit o nouă 
acredi tare de la Comisia Europeană pentru 
aceleaşi  tipuri  de activi tăţi . Recent, 
universităţii  i-a  fost acordată acredi tarea 
„Erasmus  University Charter EXTENDED", care 
permite mobilităţi  de s tudenţi  pentru s tudii , 
s tagii practice în companii europene, 
mobili tăţi  de predare şi  de formare pentru 
cadrele didactice şi , totodată , mobili tăţi  de 
formare pentru personalul administrativ.  

Principalele obiective ale 
Departamentului de Relaţii Internaţionale 
sunt:  

� ini ţierea şi elaborarea acordurilor de 
cooperare academică  internaţională ; 

� promovarea dimensiunii  europene a 
învăţământului superior; 

� realizarea  unor module comune în 
colaborare cu partenerii 
ins ti tuţionali s trăini ; 

� coordonarea mobili tăţilor 
s tudenţeşti  şi  acordarea  de sprijin 
s tudenţilor interesaţi de acestea; 

� dezvoltarea  programului Erasmus 
Placement / Stagiu Practic, menit să 
formeze studenţii din punct de 
vedere profesional ; 

� facili tarea implicării  studenţilor şi 
cadrelor didactice în procesul de 
accesare a  unei  burse Erasmus. 

Programul de mobilităţi ERASMUS 
prevede realizarea de către s tudenţi a unei 
perioade de s tudiu de la un semestru până la 
un an universitar complet în insti tuţia  gazdă şi 
acumularea a  30 până la 60 de puncte de 
credit (ECTS). După susţinerea examenelor la 
universitatea parteneră, s tudenţilor li se 
eliberează  un atestat de prezenţă  şi  o foaie 
matricolă cu notele şi  numărul  de credi te 
obţinute. Universi tatea „Constantin 
Brâncoveanu" a  dezvol tat o procedură 
eficientă  de recunoaştere academică  totală şi 
de echivalare a  perioadelor de s tudiu 
petrecute în s trăinătate. 

Pentru anul  universitar 2012-2013 exis tă 
următoarele oportunităţi de s tudiu şi formare 
în străinătate: 

� burse pentru s tudii ; 
� burse pentru s tagii practice; 
� s tagii de predare şi  de cercetare 

pentru cadre didactice; 
� s tagii pentru formarea personalului 

administrativ. 
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Tabelul nr. 18. Universităţi partenere 

MOBILITĂŢI ERASMUS PENTRU STUDENŢI MOBILITĂŢI ERASMUS PENTRU PROFESORI 

Anglia 
Leeds  Metropoli tan University - 
www.leedsmet.ac.uk  
2 locuri  pentru 5 luni fiecare (nivel  ini ţial) 
Domeniu: Business s tudies and management 
science 

Leeds  Metropoli tan University - 
www.leedsmet.ac.uk  
1 cadru didactic pentru o perioadă de 5 zile 
şi  5 ore minim de predare (nivel  ini ţial) 
Domeniu: Business s tudies and management 
science 

Belgia 

Planti jn Hogeschool Antwerp - www.plantijn.be  
2 locuri  pentru 5 luni fiecare (nivel  ini ţial) 
Domeniu: Business s tudies and management 
science 
 
Katholieke Hogeschool  Kempen - www.khk.be  
2 locuri  pentru 5 luni fiecare (nivel  ini ţial) 
Domeniu: Business s tudies and management 
science 
 
Lessius Universi ty College Mechelen - 
www.lessius.eu  
2 locuri  pentru 5 luni fiecare (nivel  ini ţial) 
Domeniu: Business s tudies and management 
science 

Planti jn Hogeschool Antwerp - 
www.planti jn.be  
1 cadru didactic pentru o perioadă de 5 zile 
şi  5 ore minim de predare (nivel  ini ţial) 
Domeniu: Others / Business studies and 
management science 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danemarca 
Universi ty College of Northern Denmark, Aalborg - 
www.ucnorth.dk  
2 locuri  pentru 5 luni fiecare (nivel  ini ţial) 
Domeniu: Business s tudies and management 
science (Marketing/Financial Management) 
 
International Business Academy, Kolding - 
www.iba.dk  
6 locuri  pentru 5 luni fiecare (nivel  ini ţial) 
Domeniu: Business s tudies and management 
science 
 
Lillebaelt Academy of Professional Higher 
Education, Odense - www.eal .dk  
4 locuri  pentru 5 luni fiecare (nivel  ini ţial) 
Domenii: (2) Business studies and management 
science şi  (2) Communication 
 
 

Universi ty College of Northern Denmark, 
Aalborg - www.ucnorth.dk  
1 cadru didactic pentru o perioadă de 5 zile 
şi  5 ore minim de predare (nivel  ini ţial) 
Domeniu: Business s tudies and management 
science  
 
International Business Academy, Kolding - 
www.iba.dk  
1 cadru didactic pentru o perioadă de o 
săptămână 
Domeniu: Business s tudies  
 
Lillebaelt Academy of Professional Higher 
Education, Odense - www.eal .dk  
1 cadru didactic pentru o perioadă de 5 zile 
şi  5 ore minim de predare (nivel  ini ţial) 
Domeniu: Business s tudies  
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Business Academy Copenhagen North, Copenhaga 
- www.cphnorth.dk  
4 locuri  pentru 5 luni fiecare (nivel  ini ţial) 
Domenii: (2) Business studies and management 
science şi  (2) Communication 
Estonia  

Estonian Entrepreneurship Universi ty of Applied 
Sciences, Tallinn - www.euas.eu  
4 locuri  pentru 5 luni fiecare (nivel  ini ţial) 
Domenii: (2) Business studies and management 
science şi  (2) International Tourism and Hospi tality 
Management 

Estonian Entrepreneurship Universi ty of 
Applied Sciences, Tallinn - www.euas.eu  
3 cadre didactice pentru o perioadă de 5 zile 
şi  5 ore minim de predare fiecare (nivel  
ini ţial) 
Domenii: (1) Business studies and 
management science şi (2) Others / 
Communication Studies (Intercul tural 
Communication) 

Franţa  
Universi te Paris  Ouest Nanterre la Defense - 
www.u-paris10.fr  
4 locuri  pentru câte 1 an universitar fiecare (nivel 
ini ţial) 
Domenii: (2) Econimics şi (2) Management 
 
Universi te Paris  Sud 11- www.u-psud.fr  
6 locuri  pentru 5 luni fiecare (nivel  ini ţial) 
Domenii: (3) International Law şi (3) Enterprise 
Management 
 
Universi te de Picardie Jules Verne, Amiens - 
www.u-picardie.fr  
7 locuri  pentru 5 luni fiecare (4 nivel  ini ţial şi  3 nivel 
master) 
Domenii: (1) Law, (1) Communication, (1) 
Enterprise Management, (1) Economics 
Master - (1) Communication, (1) Economics şi (1) 
Educational sciences  
 
Ins ti tut Universi taire de Technologie d'Amiens - 
http://www.iut-amiens .fr 
4 locuri  pentru 5 luni fiecare (nivel  ini ţial) 
Domenii: (2) Tehnici  de comercializare, (2) 
Managementul întreprinderii   
 
Ins ti tute de Management Europeean des Affaires , 
Besancon - www.imea.info  
2 locuri  pentru 5 luni fiecare (nivel  ini ţial) 

Universi te de Picardie Jules Verne, Amiens - 
www.u-picardie.fr  
2 cadre didactice pentru o perioadă de o 
săptămână fiecare şi  1 cadru didactic pe o 
perioadă de 2 săptămâni şi  5 ore minim de 
predare 
Domenii: (1) Ştiinţe sociale, (1) Comunicare, 
(1) Gestiunea întreprinderilor 
 
Ins ti tute de Management Europeean des 
Affai res , Besancon - www.imea.info  
2 cadre didactice pentru o perioadă de o 
săptămână şi  5 ore minim de predare 
Domeniu: Business s tudies and management 
science 
 
Ecole de Commerce Europeenne, Lyon - 
www.ece.inseec.com  
1 cadru didactic pentru o perioadă de o 
săptămână şi  8 ore de predare 
Domeniu: Business s tudies  
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Domeniu: Business s tudies and management 
science 
 
Ecole Superieure de Commerce, Amiens  - 
www.supco-amiens.fr  
8 locuri  pentru 5 luni fiecare (4 nivel  ini ţial şi  4 nivel 
master) 
Domeniu: Business s tudies and management 
science 
 
Ecole de Commerce Europeenne, Lyon - 
www.ece.inseec.com  
2 locuri  pentru 5 luni fiecare (nivel  ini ţial) 
Domeniu: Business s tudies and management 
science 
Germania  
Germania   
Baden-Wuerttemberg Cooperative State Universi ty 
- www.dhbw-mannheim.de  
5 locuri  pentru 5 luni fiecare (nivel  ini ţial) 
Domeniu: Business s tudies and management 
science 

Baden-Wuerttemberg Cooperative State 
Universi ty - www.dhbw-mannheim.de  
2 cadre didactice pentru o perioadă de o 
săptămână şi  5 ore minim de predare 
Domeniu: Business s tudies  
 

Irlanda 
Letterkenny Insti tute of Technology - www.lyi t.ie  
2 locuri  pentru 5 luni fiecare (nivel  ini ţial) 
Domeniu: Business s tudies and management 
science 

Letterkenny Insti tute of Technology - 
www.lyi t.ie  
1 cadru didactic pentru o perioadă de 5 zile 
şi  5 ore minim de predare (nivel  ini ţial) 
Domeniu: Others / Communication Studies 
(Intercultural Communication) 

Lituania  

International School of Law and Business, Vilnius - 
www.islb.eu  
6 locuri  pentru 5 luni fiecare (nivel  ini ţial) 
Domenii: (2) Business studies and management 
science, (2) Tourism and Hotel Adminis tration şi  (2) 
Law 
 
Vilnius College of Higher Education - www.viko.l t  
6 locuri  pentru 5 luni fiecare (nivel  ini ţial) 
Domenii: (4) Business studies and management 
science şi  (2) Economics 
Mykolas Romeris Universi ty, Vilnius - 
www.mruni .eu  
2 locuri  pentru 5 luni fiecare (nivel  ini ţial), 5 locuri 

International School of Law and Business, 
Vilnius - www.islb.eu  
2 cadre didactice pentru o perioadă de 5 zile 
şi  5 ore minim de predare fiecare (nivel  
ini ţial) 
Domenii: (1) Business studies and 
management science, (1) Others  / 
Communication Studies (Intercul tural 
Communication) 
 
 
Vilnius College of Higher Education - 
www.viko.l t  
3 cadre didactice pentru o perioadă de o 
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pentru 5 luni fiecare (nivel masterat) 
Domeniu: Business s tudies and management 
science 

săptămână şi  5 ore minim de predare  
Domenii: (1) Business studies and 
management science, (1) Cul ture 
Management, (1) Economics 
 
Mykolas Romeris Universi ty, Vilnius - 
www.mruni .eu  
1 cadru didactic pentru o perioadă de o 
săptămână şi  5 ore minim de predare  
Domeniu: Business s tudies and management 
science 

Italia  

Universi ta degli Studi di  Palermo - www.unipa.i t  
4 locuri  pentru 5 luni fiecare (nivel  ini ţial) 
Domeniu: Business s tudies and management 
science 

 

Polonia 
The Angelus Silesius State School of Higher 
Vocational  Education, Walbrzych - 
www.pwsz.com.pl   
3 locuri  pentru 5 luni fiecare (nivel  ini ţial) 
Domeniu: Business s tudies and management 
science 
 
SWSPiZ Academy of Management, Lodz - 
www.spoleczna.pl  
2 locuri  pentru 5 luni fiecare (nivel  ini ţial), 5 locuri 
pentru 5 luni fiecare (nivel master) 
Domeniu: Business s tudies and management 
science 
 

The Angelus Silesius State School of Higher 
Vocational  Education, Walbrzych - 
www.pwsz.com.pl   
1 cadru didactic pentru o perioadă de o 
săptămână şi  5 ore minim de predare 
Domeniu: Business s tudies and management 
science 
 
SWSPiZ Academy of Management, Lodz - 
www.spoleczna.pl  
1 cadru didactic pentru o perioadă de o 
săptămână şi  5 ore minim de predare 
Domeniu: Business s tudies and management 
science 

Portugalia  
Ins ti tuto Politecnico do Porto: 
ISCAP - Insti tuto Superior de Contabilidade e 
Administracao do Porto - www.iscap.ipp.pt  
ESEIG - Escola Superior de Estudos Industriais e de 
Gestao - www.eseig.ipp.pt  
20 locuri  pentru 5luni  fiecare (nivel ini ţial) 
Domenii: (5) Business studies and management 
science, (5) Accountancy and Financial 
Management, (5) Tourism, Catering and Hotel  
Management şi (5) Marketing and Sales 
Management 

Insti tuto Politecnico do Porto: 
4 cadre didactice pentru o perioadă de 5 zile 
fiecare şi 5 ore minim de predare (nivel  
ini ţial) 
Domenii: (2) Business studies and 
management science, (1) Turism, catering şi  
management hotelier, (1) Communication 
and Information Studies  
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Universidade Fernando Pessoa, Porto - www.ufp.pt  
4 locuri  pentru 5 luni fiecare (2 nivel  ini ţial şi  2 nivel 
master) 
Domenii: (2) Communication and Information 
Science 
Master: (1) International Relations  şi (1) Public 
Relations 
 
Ins ti tute for Management Sciences and Tourism, 
Porto - www.iscet.pt  
4 locuri  pentru 5luni  fiecare (2 nivel ini ţial) 
Domeniu: Business s tudies and management 
science 

 
Insti tute for Management Sciences and 
Tourism, Porto - www.iscet.pt  
2 cadre didactice pentru o perioadă de o 
săptămână fiecare şi  5 ore minim de predare 
Domeniu: Business s tudies and management 
science 

Slovenia  

Universi ty of Primorska - www.fm-kp.si   
2 locuri  pentru 5luni  fiecare (2 nivel ini ţial) 
Domeniu: Business s tudies and management 
science 
 

Universi ty of Primorska - www.fm-kp.si   
1 cadru didactic pentru o perioadă de o 
săptămână şi  5 ore minim de predare 
Domeniu: Business s tudies and management 
science 

Spania 
Universidad CEU Cardenal  Herrera , Valencia - 
www.uchceu.es  
2 locuri  pentru 10 luni fiecare (2 nivel  ini ţial) 
Domeniu: Business Management  
 
 
Universidad de Navarra , Pamplona - www.unav.es  
2 locuri  pentru 5 luni fiecare (2 nivel  ini ţial) 
Domeniu: Business s tudies and management 
science 

Universidad CEU Cardenal  Herrera , Valencia 
- www.uchceu.es   
1 cadru didactic pentru o perioadă de o 
săptămână şi  5 ore minim de predare 
Domeniu: Business Management  
 
Universidad de Navarra , Pamplona - 
www.unav.es  
1 cadru didactic pentru o perioadă de o 
săptămână şi  5 ore minim de predare 
Domeniu: Business s tudies and management 
science 

 

 

SITUAŢIE MOBILITĂŢI ERASMUS 
Anul academic 2011 - 2012 

 
OUTGOING Mobilities 

SMS – Mobilităţi Studenţi – Studii  
În anul  academic 2011-2012, prin 

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi 
Relaţii Publice, 19 s tudenţi  ai Universi tăţii 
„Constantin Brâncoveanu” din Pi teşti  şi  Brăila 

au s tudiat în s trăinătate prin programul 
European de mobilităţi Erasmus din cadrul 
Programului de Învăţare pe tot Parcursul  Vieţii 
(LLP – LifeLong Learning Programme) al 
Comisiei Europene. 
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Semestrul  I 
Centrul  Pi testi  7 s tudenţi 
Filiala Brăila  3 s tudenţi 
Total 10 studenţi  

Semestrul  II 

Centrul  Pi teşti  6 s tudenţi 
Filiala Brăila  3 s tudenţi 
Total 9 studenţi  

 
SMP – Mobilităţi Studenţi - Plasamente 

 Pentru acest an universi tar, un numar 
de 30 de s tudenţi  au beneficiat de s tagii  de 
practică  în s trăinătate prin programul 

European de mobilităţi  Erasmus din cadrul 
Programului  de Învăţare pe tot Parcursul  Vieţii 
(LLP – Li feLong Learning Programme) al 
Comisiei Europene. 

 

Centrul  Pi testi 20 s tudenţi 
Filiala Rm. Valcea 3 s tudenţi 
Filiala Brăila 7 s tudenţi 
Total 30 studenţi  

 
STA – Mobilităţi personal didactic 

şi/sau personal invitat din întreprinderi – 
predare 

În anul  academic 2011-2012, 2 cadre 
didactice din cadrul  Universi tăţii  „Constantin 
Brâncoveanu” din Pi teşti au efectuat 
mobili tăţi de predare în s trăinătate (Insti tuto 
Poli tecnico do Porto, Portugalia şi  Lillebaelt 
Academy of Professional  Higher Education, 
Danemarca). 

STT – Mobilităţi personal didactic 
şi/sau personal nedidactic – formare 

Pe parcursul  aceluiaşi  an universitar, 4 
mobili tăţi de formare a personalului 
universitar s-au concretizat în două dintre 
universităţile partenere UCB (Insti tuto 
Poli tecnico do Porto, Portugalia şi  Vilniaus 
Kolegi ja/Universi ty of Applied Sciences , 
Li tuania). 

 
INCOMING Mobilities  

SMS – Mobilităţi Studenţi - Studii 
În anul academic 2011-2012, am primit 

la s tudii, 2 s tudenţi Erasmus din Polonia (The 
Angelus Silesius State School of Higher 
Vocational Education in Walbrzych), 2 
s tudente Erasmus  din Belgia (Plantijn 
Hogeschool  Antwerp) şi  1 s tudentă  Erasmus 
din Li tuania (Mykolas Romeris  University, 
Vilnius). 

SMP – Mobilităţi Studenţi - Plasamente 
Universi tatea „Constantin Brâncoveanu” 

din Pi teşti  a  primit 2 s tudenţi  Erasmus din 
Portugalia (Insti tuto Politecnico do Porto) şi  1 
s tudent din Franţa (Ineopole Formation MIDI 
Pyrenees) care au efectuat stagii practice in 
cadrul Departamentului  de Relaţii 
Internaţionale şi Relaţii Publice, respectiv în 
Campus  Hotel.  
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SITUAŢIE MOBILITĂŢI ERASMUS 
Anul academic 2012 - 2013 

1 Octombire 2012 - 1 Februarie 2013 
 
OUTGOING Mobilities 

SMS – Mobilităţi Studenţi - Studii 
În anul academic 2012-2013 (perioada 1 

octombrie 2012 - 1 februarie 2013), prin 
Departamentul  de Relaţii  Internaţionale şi 
Relaţii Publice, 13 studenţi  ai Universi tăţii 
„Constantin Brâncoveanu” din Pi teşti  şi Brăila 

au studiat în străinătate prin programul 
European de mobilităţi  Erasmus din cadrul 
Programului  de Învăţare pe tot Parcursul  Vieţii 
(LLP – Li feLong Learning Programme) al 
Comisiei Europene. 

 

Centrul  Pi teşti  11 s tudenţi 
Filiala Brăila  2 s tudenţi 

Total  13 studenţi  
 

SMP – Mobilităţi Studenţi – Plasamente 
Pentru perioada 1 Octombrie 2012 – 1 

Februarie 2013, un singur student beneficiază 
de un s tagiu de practică  în s trăinătate prin 

programul  European de mobilităţi  Erasmus 
din cadrul  Programului  de Învăţare pe tot 
Parcursul Vieţii (LLP – LifeLong Learning 
Programme) al Comisiei Europene. 

 

Centrul  Pi teşti 1 s tudent 
Total 1 student 

 
INCOMING Mobilities  

SMS – Mobilităţi Studenţi - Studii 
În perioada 1 octombrie 2012 - 1 februarie 2013, am primit la s tudii 2 s tudenţi Erasmus din 

Polonia (The Angelus Silesius State School of Higher Vocational Education in Walbrzych) şi 2 
s tudente Erasmus din Li tuania  (Vilniaus Kolegi ja/Universi ty of Applied Sciences). 
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10. INSERŢIA  
PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR  

 
În cadrul  Universităţii  „Constantin 

Brâncoveanu” din Pi teşti  exis tă  o preocupare 
permanentă  pentru s tructurarea  programelor 
de studiu, în acest sens asigurându-se o 
pregăti re cât mai apropiată de cerinţele 
impuse de accesul pe piaţa  forţei de muncă. 
Această  preocupare a  fost extinsă până la 
nivelul armonizării  programelor analiti ce ale 
unor discipline de master.  

Preocuparea  Universi tăţii  „Constantin 
Brâncoveanu” din Pi teşti  pentru o mai bună 
absorbţie profesională a absolvenţilor pe 
piaţa forţei de muncă, s -a realizat atât prin 
informaţii legate nemijloci t de condiţiile 
praxiologice generate de s tructura profesiilor 
obţinute şi a  asigurării  condiţiilor de 
eficaci tate a practicării acestora , oferi te de 
managementul  universităţii şi  corpul 
profesoral , cât şi printr-o intensă activi tate de 
consiliere şi informare în carieră  oferi tă  de 
centrul consti tui t în acest scop, încă din anul 
2002.  

În vederea  consti tui rii unor inferenţe 
descriptive care să permită  extragerea  unor 

concluzii generale privind inserţia profesională 
a  absolvenţilor, pornind de la datele colectate, 
dar şi  a  unor inferenţe cauzale, pentru a  se 
trece la valorifi carea  superioară  a relaţiei cu 
piaţa muncii , Universi tatea „Constantin 
Brâncoveanu” din Pi teşti a întreprins întâlni ri 
periodice cu reprezentanţii mediului 
economico – social, a  realizat o cercetare 
exploratorie privind integrarea absolvenţilor 
Universi tăţii „Constantin Brâncoveanu” din 
Pi teşti pe piaţa muncii, care a vizat 
următoarele aspecte: modul  de identificare a 
locului de muncă; domeniul în care a fost 
obţinut primul  loc de muncă; domeniul  în care 
lucrează în prezent absolventul ; aprecieri 
privind concordanţa dintre cerinţele locului  de 
muncă ocupat şi  cunoştinţele, competenţele 
şi  abilităţile dobândite prin programul 
curricular din timpul  facul tăţii . Rezultatele 
acestor s tudii  sunt principala bază  de pornire 
în actualizarea  anuală  a  planurilor de 
învăţământ şi conţinutul disciplinelor cuprinse 
în planuri . 

 
Valorificarea prin capacitatea de a se 

angaja pe piaţa muncii  
Demersul  întreprins  de Universi tatea 

„Constantin Brâncoveanu” din Pi teşti  privind 
valori fi carea prin capaci tatea absolvenţilor de 
a  fi  mai uşor absorbi ţi  de piaţa  forţei  de 
muncă s -a concretizat în faptul că cel puţin 
50% dintre absolvenţi sunt angajaţi în termen 

de doi  ani  de la  data  absolvi rii  la  nivelul 
califi cării universitare. Această si tuaţie este 
realizată de Centrul pentru Consiliere în 
Carieră şi compartimentul eliberări acte de 
s tudii , pe baza  unui chestionar privind 
evaluarea  gradului  de integrare a 
absolvenţilor pe piaţa  muncii. 

 
Valorificarea calificării prin continuarea 

studiilor universitare 
Cel  puţin 20% dintre absolvenţii 

promoţiilor de la programele de s tudii 
universitare de li cenţă  sunt admişi  la s tudii 

universitare de master, indiferent de 
domeniu.  

În cele ce urmează prezentăm si tuaţia 
inserţiei profesionale a absolvenţilor, cu 
următoarele menţiuni :  
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� în condiţiile actuale ale societăţii 
româneşti , în care, după terminarea 
s tudiilor, universităţile nu au nici  un 
mi jloc de a menţine o legătură  cu 
absolvenţii es te foarte greu să  existe 
o situaţie exactă a  gradului de 
inserţie profesională; 

� Universi tatea noastră  a încercat să 
ini ţieze un astfel de sistem de a 
menţine o anumită legătura cu 
absolvenţii pentru a afla gradul de 
inserţie, pe baza  unui  chestionar pe 
care aceştia îl completează la 
eliberarea diplomei de licenţă. 
Rezultă că , datele din tabelele 
următoare se referă  la inserţia 
profesională a absolvenţilor la 
eliberarea diplomei , ul terior este 
posibil ca acest nivel să evolueze în 
favoarea acestora , urmare a găsirii 
unor locuri  de muncă compatibile cu 
califi carea obţinută; 

� condiţiile economice actuale din ţara 
noastră  au determinat un puternic 

proces migrator, între judeţe, dar şi 
către exterior, care au ca  actori  şi  o 
parte dintre absolvenţi , urmare a 
posibilităţii  găsirii  unor condiţii mai 
bune de muncă pe alte pieţe. Acest 
proces migrator face imposibilă 
cuprinderea  în datele statis tice 
referi toare la inserţia  profesională  a 
absolvenţilor pe căi care migrează 
către alte regiuni  sau al te ţări ;  

� în prezent o bună parte dintre 
absolvenţi au deja  o diplomă 
universitară , iar prin obţinerea unei 
noi diplome de licenţă nu urmăresc 
obţinerea  unei  califi cări , ci  obţinerea 
unor noi cunoştinţe şi  competenţe 
care să le amplifi ce expertiza în 
domeniul primei diplome de licenţă 
în care ei  deja  lucrează. Prin urmare, 
s tatis ticile referi toare la  inserţia 
profesională a absolvenţilor în 
domeniul noilor s tudii de licenţă, pe 
aceştia  din urmă îi  vor omite.  

 

 Tabelul nr. 19. Inserţia profesională a absolvenţilor 

Programul de studii Management 

Promoţia 

Piteşti Brăila Rm. Vâlcea 
Număr de 
absolvenţi 

care au 
promovat 

examenul de 
finalizare a 

studiilor 

Număr de 
absolvenţi 

angajaţi  

Număr de 
absolvenţi 

care au 
promovat 

examenul de 
finalizare a 

studiilor 

Număr de 
absolvenţi 

angajaţi  

Număr de 
absolvenţi 

care au 
promovat 

examenul de 
finalizare a 

studiilor 

Număr de 
absolvenţi 

angajaţi  

absolut % absolut % absolut % 

2002 418 267 64 236 200 85 355 349 98 
2003 325 200 62 251 193 77 339 329 97 
2004 218 171 78 243 187 77 270 267 99 
2005 226 193 85 218 181 83 188 183 97 
2006 196 125 64 155 123 79 178 168 94 
2007  140 84 60 99 76 77 109 97 89 
2008 251 154 61 184 147 80 322 271 84 
2009 143 89 62 124 89 72 162 133 82 
2010 154 82 53 114 45 39 142 78 55 
2011 157 92 59 95 65 68 125 62 50 
2012 148 61 41 67 39 58 88 22 25 
Total 2376 1518 64 1786 1345 75 2278 1959 86 
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Programul de studii Marketing 

Promoţia 

Piteşti 

Număr de absolvenţi care au promovat 
examenul de finalizare a studiilor 

Număr de absolvenţi 
angajaţi 

absolut % 
2006 79 53 67 
2007  63 43 68 
2008 101 40 40 
2009 54 25 46 
2010 64 17 27 
2011 66 32 49 
2012 58 12 21 
Total 485 222 46 

 

Programul de studii Afaceri internaţionale 

Promoţia 

Piteşti 

Număr de absolvenţi care au promovat 
examenul de finalizare a studiilor 

Număr de absolvenţi 
angajaţi 

absolut % 
2006 100 70 70 
2007 59 31 53 
2008 63 24 38 
2009 23 10 43 
2010 13 4 31 
2011 15 4 27 

Total 273 143 52 
 

Programul de studii Contabilitate şi informatică de gestiune 

Promoţia 

Piteşti Brăila Rm. Vâlcea 
Număr de 

absolvenţi care 
au promovat 
examenul de 
finalizare a 

studiilor 

Număr de 
absolvenţi 

angajaţi 

Număr de 
absolvenţi care 

au promovat 
examenul de 
finalizare a 

studiilor 

Număr de 
absolvenţi 

angajaţi 

Număr de 
absolvenţi care 

au promovat 
examenul de 
finalizare a 

studiilor 

Număr de 
absolvenţi 

angajaţi 

absolut % absolut % absolut % 

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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Promoţia 

Piteşti Brăila Rm. Vâlcea 
Număr de 

absolvenţi care 
au promovat 
examenul de 
finalizare a 

studiilor 

Număr de 
absolvenţi 

angajaţi 

Număr de 
absolvenţi care 

au promovat 
examenul de 
finalizare a 

studiilor 

Număr de 
absolvenţi 

angajaţi 

Număr de 
absolvenţi care 

au promovat 
examenul de 
finalizare a 

studiilor 

Număr de 
absolvenţi 

angajaţi 

absolut % absolut % absolut % 

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 

Promoţia 

Piteşti Brăila 

Număr de absolvenţi care 
au promovat examenul de 

finalizare a studiilor 

Număr de 
absolvenţi 
angajaţi 

Număr de absolvenţi care 
au promovat examenul de 

finalizare a studiilor 

Număr de 
absolvenţi 
angajaţi 

absolut % absolut % 

2007  27 18 67 28 15 54 
2008 32 12 38 29 13 45 
2009 8 5 63 6 2 33 
2010 3 2 67 11 3 27 
2011 3 1 33 0 0 0 
2012 6 1 17 4 2 50 
Total 79 39 49 78 35 45 

 

Programul de studii Comunicare şi relaţii publice 

Promoţia 

Piteşti 

Număr de absolvenţi care au promovat 
examenul de finalizare a studiilor 

Număr de absolvenţi 
angajaţi 

absolut % 
2008 55 22 40 
2009 46 23 50 
2010 51 22 43 
2011 65 36 55 
2012 51 11 22 
Total 268 114 43 

 
 

 

 

 

Programul de studii Administraţie publică 

Promoţia Piteşti Brăila Rm. Vâlcea 
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Număr de 
absolvenţi care 

au promovat 
examenul de 
finalizare a 

studiilor 

Număr de 
absolvenţi 

angajaţi 

Număr de 
absolvenţi care 

au promovat 
examenul de 
finalizare a 

studiilor 

Număr de 
absolvenţi 

angajaţi 

Număr de 
absolvenţi care 

au promovat 
examenul de 
finalizare a 

studiilor 

Număr de 
absolvenţi 

angajaţi 

absolut % absolut % absolut % 

2008 67 36 54 97 56 58 104 74 71 
2009 21 6 29 29 15 52 52 40 77 
2010 23 8 35 24 12 50 53 31 58 
2011 27 8 30 19 11 58 47 23 49 
2012 30 11 37 24 17 71 64 11 17 
Total 168 69 41 193 111 58 320 179 56 

 

 

Programul de studii Relaţii internaţionale şi studii europene 

Promoţia 

Piteşti 

Număr de absolvenţi care au promovat 
examenul de finalizare a studiilor 

Număr de absolvenţi 
angajaţi 

absolut % 
2008 27 20 74 
2009 74 32 43 
2010 48 15 31 
2011 31 10 32 
2012 9 2 22 
Total 189 79 42 

 

 

Programul de studii Asistenţă socială 

Promoţia 

Piteşti 

Număr de absolvenţi care au promovat 
examenul de finalizare a studiilor 

Număr de absolvenţi 
angajaţi 

absolut % 
2008 33 21 64 
2009 92 57 62 
2010 94 45 48 
2011 82 43 52 
2012 78 31 40 
Total 379 197 52 

 

 

 

 

 

 

 

Programul de studii Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor 

Promoţia Piteşti 
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Număr de absolvenţi care au promovat 
examenul de finalizare a studiilor 

Număr de absolvenţi 
angajaţi 

absolut % 
2006 55 50 91 
2007 65 60 92 
2008 179 150 84 
2009 85 54 64 
2010 95 45 47 
2011 100 33 33 
2012 112 11 10 
Total 691 403 58 

 

 

Programul de studii Drept 

Promoţia 

Piteşti 

Număr de absolvenţi care au promovat 
examenul de finalizare a studiilor 

Număr de absolvenţi 
angajaţi 

absolut % 
2009 35 21 60 
2010 71 10*) 14 
2011 80 32 40 
2012 73 23 32 
Total 259 86 33 

*) date parţiale 
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11. STAREA  
FINANCIARĂ A UNIVERSITĂŢII  

 
Universi tatea „Constantin Brâncoveanu” 

este o insti tuţie de învăţământ superior cu 
misiune de învăţământ şi cercetare ştiinţifi că , 
având sediul în Municipiul Pi teşti , Calea 
Bascovului , nr. 2A, judeţul Argeş, cu facul tăţi 
în municipiile Pi teşti , Brăila şi  Râmnicu Vâlcea. 

Universitatea  funcţionează  în 
conformitate cu prevederile Legii 88/1993, 
privind acreditarea  insti tuţiilor de învăţământ 
superior şi recunoaşterea  diplomelor, cu 
modi ficările ul terioare publicate în Monitorul 
Oficial din 29 iulie 1999 şi ale Legii Educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modi ficările şi 
completările ul terioare.  

Universi tatea „Constantin Brâncoveanu” 
cu facul tăţile de Management Marketing în 
Afacerile Economice din Municipiile Pi teşti , 
Brăila  şi  Râmnicu Vâlcea  a  fost acreditată 
insti tuţional  prin HG 410/2002 privind 
s tructurile şi  specializările universi tare 
acredi tate sau autorizate să funcţioneze 
provizoriu din insti tuţiile de învăţământ 
superior publicată  în Monitoul  Oficial  numărul 
313 din 13 mai 2002. 

Prin Legea nr. 242 din 23 aprilie 2002 
privind înfiinţarea Universităţii "Constantin 
Brâncoveanu" din Pi teşti , Parlamentul 

României a hotărât că se înfiinţează 
Universi tatea "Constantin Brâncoveanu" din 
Pi teşti, ca insti tuţie de învăţământ superior, 
persoană juridică  de drept privat şi de utilitate 
publică , parte a  sistemului  naţional  de 
învăţământ (Monitorul Oficial nr. 291/30 
aprilie 2002). 

Prin Sentinţa  Tribunalului  Argeş nr. 
15/PJ din 7 aprilie 2000 s -a acordat 
personalitate juridică acestei Universi tăţi . 

Universi tatea „Constantin Brâncoveanu” 
funcţionează  ca insti tuţie de interes şi utilitate 
publică  creată din iniţiativă particulară, 
organizată  pe principii non-profi t. Ea  îşi  
des făşoară  activi tatea  în spaţiu universitar 
propriu, cu un buget format din contribuţiile 
s tudenţilor, din sponsorizări şi din activi tăţi de 
cercetare ştiinţi fi că. 

Universi tatea „Constantin Brâncoveanu” 
din Pi teşti are autonomie managerială şi 
financiară, patrimoniu propriu, dispune de 
conturi  proprii  la  bănci  şi  cod fiscal, încheie 
bilanţ şi balanţe de verifi care lunare, 
gestionează  fondurile conform Hotărârilor 
Consiliului de Administraţie şi Senatului 
Universi tăţii, care sunt organele de conducere 
ale acesteia. 

 
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 care ale facul tăţilor din municipiile Brăila şi  Râmnicu Vâlcea se 
centrali zează la  Pi teşti , unde se întocmesc si tuaţii financiare anuale centralizate. 

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. 

Datele din contabili tate au fost puse de acord cu situaţia reală a elementelor patrimoniale, astfel : 
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1) activele imobilizate în valori  brute însumează  23.905.778 lei  (amortizate in valoare de 
7.272.263 lei), s tructurate astfel : 
a) imobilizări necorporale (programe informatice) – 368.403 lei  (amortizate în valoare 

de 282.801 lei); 
b) imobilizări corporale (va lori  brute) – 23.537.375 lei (amortizate in valoare de 

6.989.462 lei) formate la  rândul  lor din: 
- terenuri - 2.706.713; 
- construcţii – 16.538.121 lei  ; 
- echipamente tehnologice – 363.255 lei ; 
- aparate, ins talaţii , tehnică  de calcul – 1.204.661 lei ; 
- mijloace de transport – 1.187.966 lei; 
- mobilier, aparatură  bi rotică  şi al tele – 1.536.659 lei . 

2) active circulante – 7.300.068 lei , structurate astfel : 
- stocuri (ob. de inventar, materiale consumabile) – 2.173.524 lei; 
- creanţe – 80.677 lei ; 
- disponibilităţi băneşti  şi  alte valori  de trezorerie – 5.045.867 lei . 

3) cheltuieli în avans – 11.131 lei . 
4) capitalurile proprii ale Universităţii  „Constantin Brâncoveanu” însumează 22.639.800 lei , 

formate din: 
- excedentul  anilor precedenţi  – 19.611.332 lei ; 
- rezerve din reevaluare – 4.018.445 lei ; 
- defici tul anului curent – 989.978 lei . 

5) datoriile instituţiei în sumă de 1.309.914 lei  (cu termen de exigibilitate sub 1 an), 
formate din: 

- furnizori  846.036 lei ; 
- salarii , datorii sociale si fiscale 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 sponsorizări – 17.150 lei ; 
- venituri din plasarea disponibilităţilor în depozi te bancare – 216.427 lei; 
- venituri din cedarea activelor – 88.061 lei ; 
- venituri din diferenţe de curs valutar – 44.883 lei ; 
- al te veni turi  – 1.130.174 lei  (din care 744.919 lei  din finanţări  ERASMUS şi  s tudii şi 

cercetări ). 
Cheltuielile instituţiei sunt formate din: 

- chel tuieli privind s tocurile – 825.580 lei ; 
- chel tuieli cu lucrări  şi servicii executate de terţi  (chel tuieli cu întreţinere şi reparaţii , 

chel tuieli  cu chi rii , chel tuieli cu primele de asigurare, cheltuieli cu s tudii  şi  cercetări ) – 
1.849.105 lei ; 

- chel tuieli  cu al te servicii  executate de terţi  (chel tuieli  cu comisioanele şi  onorariile, 
chel tuieli de protocol , chel tuieli cu transportul  de bunuri  şi  personal, chel tuieli cu 
deplasările, chel tuieli poştale, chel tuieli cu serviciile bancare) – 2.104.003 lei ; 

- chel tuieli cu impozi te, taxe şi vărsăminte asimilate – 114.130 lei ; 



  

  

  

  
   

  

 117 

- chel tuieli cu personalul  – 7.071.253 lei 
- al te cheltuieli de exploatare – 179.310 lei ; 
- chel tuieli financiare – 43.958 lei ; 
- chel tuieli cu amortizările şi provizioanele – 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. 
Activi tatea financiar – contabilă a  Universităţii  „Constantin Brâncoveanu” din Pi teşti  se 

desfăşoară  în cadrul  Di recţiei Economice.  
Conducerea Direcţiei Economice a Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din Pi teşti  es te 

asigurată  de Directorul economic, care are studii superioare de specialitate şi este subordonat 
nemijlocit Rectorului. Ordonator de credi te este rectorul Universi tăţii , prof. univ. dr. Ovidiu Puiu. 
Trebuie menţionat că întreg personalul Direcţiei Economice are studii superioare de specialitate.  

Taxele şcolare sunt calculate la nivelul Universi tăţii „Constantin Brâncoveanu” din Pi teşti  în 
concordanţă cu costurile medii de şcolarizare pe anul  universitar, sunt aprobate de Senatul 
Universi tăţii „Constantin Brâncoveanu” din Pi teşti  şi sunt aduse la cunoştinţă s tudenţilor prin 
di feri te mi jloace de comunicare: a fişare la secretariate, casierii şi  pe site-ul  Universi tăţii 
„Constantin Brâncoveanu” din Pi teşti , putând fi achi tate la casieriile din Universi tate sau cu ordin 
de plată  în contul  bancar al Universi tăţii. Evoluţia  taxei  de şcolarizare – atât în preţuri  curente, cât 
şi  în preţuri reale - es te prezentată în tabelul nr. 20. 

Tabelul nr. 20. Dinamica taxei de şcolarizare practicată  
de Universitatea „Constantin Brâncoveanu”  

Indicator 
2005- 

2006 

2006- 

2007 

2007- 

2008 

2008- 

2009 

2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

Taxa de şcolarizare (lei) 1,500 1,500 1,600 1,600 1,800 2,000 2,000 2,400 

Indicele preţurilor-serviciilor (%) - 108% 106% 108% 109% 105% 104% 105% 

Taxa de şcolarizare 

(lei-preţuri 2005) 

1,500 1,389 1,398 1,294 1,336 1,413 1,359 1,553 

 

Graficul nr. 1. Dinamica taxei de şcolarizare a Universităţii în perioada 2005 - 2012 
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Posibili tăţile de asistenţă  financiară  a 

s tudenţilor din partea  U.C.B. sunt prevăzute în 

Regulamentul pentru acordarea burselor, iar 

modul de utilizare a  taxelor este făcut public 

în şedinţele Consiliilor de facultate şi ale 

Senatului , foruri  la  care participă  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 
Anii universitari  

2005 - 
2006 

2006 - 
2007 

2007 
-2008  

2008 - 
2009 

2009 - 
2010 

2010- 
2011 

2011- 
2012 

Total 
centru 

Piteşti 534 466 513 511 117 158 309 2,608 
Rm. Vîlcea 297 321 469 237 282 216 261 2,083 
Brăila 123 116 88 31 11 150 153 672 
Total an universi tar 954 903 1070 779 410 524 723 5,363 

 
Analiza  în dinamică a  veniturilor Universităţii “Constantin Brâncoveanu” din Pi teşti , în 

valoare nominală : 

Tabel nr. 22. Dinamica veniturilor  

Universităţii „Constantin Brâncoveanu” în perioada 2006 – 2012 

Indicator/an 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total venituri (lei) 15.512.368 15.036.296 19.016.986 16.926.775 15.593.839 14.053.671 11.706.534 

Venituri din taxe 

studii (lei) 
13.767.140 12.221.645 15.234.985 14.865.267 13.615.294 12.508.003 10.209.839 

Ponderea venituri 
din taxe studii în 
total venituri (%) 

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 dinamică  a veni turilor şi chel tuielilor Universităţii “Constantin Brâncoveanu” din 
Pi teşti, în valoare 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 
venituri (%) 

98,46 97,19 90,06 91,17 96,42 100,51 108,45 

 

Graficul nr. 3. Evoluţia veniturilor şi cheltuielilor  

Universităţii „Constantin Brâncoveanu” în perioada 2006 – 2012 
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Analiza în dinamică a echilibrului financiar al Uni versităţii “Constantin Brâncoveanu” din 
Pi teşti : 

� fondul de rulment brut: 
 

Tabel nr. 24. Fondul 

de rulment brut 

Graficul nr. 4. Fondul de rulment brut  

- lei 
Indicator FRb 

2012 6.006.285 

2011 6.547.971 

2010 5.993.000 

2009 4.653.510 

2008 4.410.708 

2007 3.191.104 

2006 5.071.814 
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Fondul  de rulment brut este pozi tiv şi 
indică faptul că  resursele acoperă valorile de 
exploatare, valorile realizabile pe termen 
scurt şi lichidi tăţi . Comparativ cu anul 

precedent FRb, în anul  2012, a  înregistrat o 
scădere, care însă nu este semnificativă . Cu 
toate acestea, trebuie identificate şi  urmări te 
cauzele care au dus  la această  diminuare. 

 
� fondul de rulment net: 

 

Tabel nr. 25. Fondul 

de rulment net 

Graficul nr. 5. Fondul de rulment net 

- lei 
Indicator FRn 

2012 5.995.154 

2011 6.539.614 

2010 5.973.023 

2009 4.651.348 

2008 4.412.947 

2007 3.191.104 

2006 5.071.814 

 

 Fondul  de rulment net este pozi tiv şi 
arată faptul că activele curente acoperă 
datoriile curente în totalitate rezul tând chiar 

un plus  de valoare în toate exerciţiile 
analizate. Şi  acesta  este în scădere faţă  de 
anul  precedent. 

 

� necesarul de fond de rulment: 
 

Tabel nr. 26. Necesarul 

de fond de rulment  

Graficul nr. 6. Necesarul de fond de rulment 

- lei 
Indicator NFR 

2012 949.287 

2011 762.232 

2010 558.102 

2009 -351.056 

2008 1.140.373 

2007 -36.519 

2006 1.598.592 

 
Din toate exerci ţiile analizate NFR este 

mai  mic decât FR în ul timele două, ceea  ce 
arată faptul  că insti tuţia are capacitatea  de 

a-şi  acoperi  din activele ci rculante proprii 
datoriile curente ale fiecărui exerci ţiu analizat 
fără  a  fi  nevoită  să apeleze la împrumuturi . 
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� trezoreria netă:  
 

Tabel nr. 27. Trezoreria 

netă 

Graficul nr. 7. Trezoreria netă 

- lei 
Indicator TN 

2012 3.740.953 

2011 4.537.202 

2010 3.948.595 

2009 2.640.106 

2008 2.494.282 

2007 1.366.877 

2006 3.021.356 

 
Trezoreria  netă  are valori  pozi tive în 

toate exerci ţiile analizate ceea ce indică  faptul 
că  disponibilităţile exis tente la  sfârşi tul 
fiecărui exerci ţiu acoperă datoriile pe care le 
înregistrează insti tuţia la finalul exerci ţiilor 

respective. Totuşi, trebuie semnalat faptul  că 
în anul  2012 aceasta înregis trează  o scădere 
semificativă  comparativ cu ul timele două 
exerci ţii analizate. 

 
� coeficientul de îndatorare globală: 

 

Tabel nr. 28. 

Coeficientul de 

îndatorare globală 

Graficul nr. 8. Coeficientul de îndatorare globală 

- lei 
Indicator CIG 

2012 0,06 

2011 0,05 

2010 0,07 

2009 0,11 

2008 0,04 

2007 0,1 

2006 0,03 

 

În toţi anii  analizaţi coeficientul  de 
îndatorare are valorile corespunzătoare unei 
situaţii foarte bune, indicând un grad de 
îndatorare nesemnificativ. Al tfel  spus , 

ins ti tuţia acoperă din capi talurile proprii 
datoriile totale, care nu reprezintă  decât 
fracţiuni  sub 12% din sursele proprii  de 
finanţare 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 dinamică  a rezultatelor financiare ale Universi tăţii  “Constantin Brâncoveanu” din 
Pi teşti : 

Tabel nr. 29. Rezultatele financiare ale  
Universităţii “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti 

- lei 

Indicator 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Venituri  din 
taxe de 
şcolarizare 

10.209.839 12.508.003 13.615.294 14.865.267 15.234.985 12.221.645 13.767.140 

Rezultatul  
net al 
exerci ţiului 

-989.978 -72.482 559.531 1.495.948 1.891.929 422.835 239.417 

 
CAF are o valoare negativă  în anul 2012 

ceea ce semnifică  faptul  că  plăţile peioadei  nu 
au putut fi  acoperi te din încasările perioadei , 
di ferenţa  negativă fiind suportată din 
acumulările exerci ţiilor precedente. Valoarea 
indicatorului es te de natură să tragă semnalul 

de alarmă datori tă faptului  că  înregistrează 
valori  din ce în ce mai  scăzute în ul timii  ani, iar 
în 2012 este chiar negativ. 

De asemenea, trebuie mentionat faptul 
că  deficitul anului 2012 este unul  semnificativ, 
care nu trebuie negli jat. 
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Graficul nr. 10. Rezultatele financiare ale  

Universităţii “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti 
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Analiza  în dinamică  a  gradului  de risc financiar al  Universi tăţii  “Constantin Brâncoveanu” din 
Pi teşti : 

 

Tabel nr. 30. Analiza în dinamică a 

gradului de risc financiar al 

 Universităţii “Constantin Brâncoveanu” 

din Piteşti 

Graficul nr. 11. Analiza în dinamică a 

gradului de risc financiar al 

 Universităţii “Constantin Brâncoveanu” 

din Piteşti 

 
- lei 

Indicator ILc ILi GI 

2012 5,59 3,86 0,05 

2011 6,27 4,65 0,05 

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= indicatorul  lichidi tăţii  curente; 
ILi= indicatorul  lichidităţii imediate; 
GI=gradul de îndatorare 
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Valoarea recomandată  ca  fiind 
acceptabilă pentru indicatorul lichidităţii  
curente es te în jurul  lui 2, o valoare a acestui 
indicator în jurul  lui  2 oferă  garanţia  acoperi rii 
datoriilor curente din activele curente. Practic 
ins ti tuţia îşi acoperă la  finele exerci ţiului 
financiar 2012 de 5,59 ori valoarea datoriilor 
curente din activele curente. 

Indicatorul lichidităţii imediate  
(indicator cunoscut şi  sub denumirea de “test 
acid”) ne arată  faptul că în toate exerciţiile 
analizate insti tuţia  îşi  poate acoperi  datoriile 
curente din activele curente mai puţin s tocuri 
(adică din disponibilităţi şi creanţe). 

În ceea  ce priveşte gradul de îndatorare  
al ins tituţiei acesta este practic nul în toată 
perioada analizată . 
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12. EVENIMENTE MARCANTE  
LA UNIVERSITATEA  

„CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” 
 

Managementul performant, cheia accesului la succes 
În perioada 3-4 noiembrie Primăria 

Pi teşti, Societatea Română pentru 
Asigurarea  Calităţii şi Universi tatea 
„Constantin Brâncoveanu” au organizat 
conferinţa naţională Sisteme de 
management în adminis traţia publică , ediţia 
a  V-a . Conferinţa  facilitează  schimbul  de 
bune practici manageriale în domenii 
precum calitatea serviciilor publice, 
managementul  de mediu, managementul 
relaţiilor cu mass-media, dar şi 
managementul  şi  marketingul  cul tural , cel 
social şi cel  educaţional.  

 
 
 
 
Stagii de practică la grupul Dacia – Renault 
Marţi , 15 noiembrie 2011, Dacia - 

Groupe Renault a prezentat s tudenţilor 
Universi tăţii Constantin Brâncoveanu 
programul  de s tagii  de practică  pe care 
compania  l-a  demarat pentru prima dată  pe 
partea  financiară . Astfel , în Sala Studio A a 
Master Center-ului UCB, cei mai buni s tudenţi 

ai  specializărilor de Finanţe-Bănci , 
Contabilitate şi Informatică de Gestiune au 
putut afla de la reprezentanţii Dacia care este 
profilul s tagiarului pe care fi rma îl caută , în ce 
departament poate lucra , care vor fi  vii toarele 
responsabilităţi şi ce va  presupune această 
colaborare.  

 
Filosofia în veşmânt de sărbătoare, la a X-a aniversare 
Liceul  Teoretic Ion Cantacuzino, Pi teşti  a 

organizat sâmbătă, 19 noiembrie, în Aula 
Magna, evenimentul  Filosofia  în veşmânt de 
sărbătoare, la a  X-a  aniversare, care a  fost 
coordonat de Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Argeş. Acesta  a avut drept scop omagierea 
Zilei Mondiale a Filosofiei , s tabilită  de 

UNESCO în anul  2005 şi  sărbători tă  anul 
acesta pe 17 noiembrie. Tema generală a 
acestei edi ţii  a  acţiunii a  fost Promovarea şi 
valori fi carea gândirii filosofice şi  umanis te în 
educaţie. Ea  a fost explorată  pe parcursul 
întregului  eveniment.  
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Conferinţa publică „Tehnici de relaţii publice în afaceri” 
Universi tatea „Constantin Brâncoveanu” 

a organizat miercuri, 23 noiembrie, conferinţa 
publică cu tema tehnici de relaţii publice în 
afaceri  în Sala Studio A a Master Center-ului 
UCB. La  conferinţă  au fost invi taţi elevi ai 

Liceului  Economic „Maria  Teiuleanu” care fac 
parte dintr-o fi rmă de exerci ţiu şi care pot 
folosi în mixul promoţional  al afacerii  lor 
tehnici  de relaţii publice.  

 
Eveniment filantropic de Crăciun la Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Brăila 
Cele două facul tăţi  ale centrului 

universitar Brăila au organizat luni, 5 
decembrie 2011, evenimentul  De Crăciun... 
Acesta  a  reunit spi ri tul  sărbătorilor de iarnă 
într-un scop filantropic la care au participat 
s tudenţii Universităţii „Constantin 
Brâncoveanu”, elevii Colegiului Economic Ion 
Ghica, ai  Colegiului  Tehnic Edmond Nicolau, ai 
Liceului  Pedagogic D. P. Perpessicius, ai 
Liceului  Teoretic Mihail Sebastian, ai Liceului 

Economic Petre S. Aurelian şi ai Grupului 
Şcolar Agricol  Gh. K. Constantinescu. 
Mani festarea a  avut ca  invi taţi şi un grup de 
elevi  din Franţa  veni ţi pentru un s tagiu de 
practică  de trei  săptămâni  la  Grupul  Şcolar 
Forestier Constantin Brâncuşi din Brăila. 
Evenimentul  a  început cu o serbare de Crăciun 
oferi tă  copiilor aflaţi  în gri ja  Di recţiei Generale 
de Asis tenţă  Socială şi  Protecţia  Copilului 
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 
Sud Muntenia  a organizat miercuri , 7 
decembrie, Sesiunea de informare destinată 
s tudenţilor şi cadrelor didactice ale 
Universi tăţii „Constantin Brâncoveanu” cu 
privi re la  Programul  Operaţional  Regional 
2007-2013 în regiunea Sud Muntenia . 

Seminarul  a avut ca scop impulsionarea 
interesului  tinerilor pentru oportunităţile 
oferi te de finanţările europene şi 
familiari zarea participanţilor cu rezultatele 
implementării Regio, dar şi colectarea de 
propuneri  pentru intervalul de programare 
2014-2020.  

 
Erasmus vreau şi eu să fiu! 
Erasmus  este o s tare de spi ri t. Toţi 

s tudenţii care au fost plecaţi  într-un astfel  de 
s tagiu ştiu despre ce vorbesc. Erasmus  este un 
cuvânt care uneşte, o parolă care îţi dă acces 
într-un club format din milioane de s tudenţi . 
Peste 2 milioane, ca să fiu mai exact. Erasmus 
este o mare familie europeană de tineri 
îndrăzneţi  cărora nu le-a fost frică  de 
necunoscut şi nici  să pornească  într-o 
călătorie din care au numai de câştigat. Foşti 
s tudenţii Erasmus ai Universităţii „Constantin 

Brâncoveanu” şi s tudenţii s trăini veniţi într-un 
s tagiu Erasmus la UCB în acest prim semestru 
au încercat să le vorbească despre toate 
aceste lucruri  elevilor Liceului  Teoretic Ion 
Barbu şi  ai Colegiului Economic Maria 
Teiuleanu. Joi , 15 decembrie, aceştia au fost 
invi taţi să participe la evenimentul Be 
Erasmus  for a  Day!, o întâlnire informală cu 
s tudenţi care au studiat sau s tudiază chiar 
acum într-o altă  ţară prin programul  european 
de mobilităţi  Erasmus. 

 
Prof. univ. dr. Alexadru Puiu, în tabloul "Excelenţelor Argeşului". Recunoaştere pentru 

merite ştiinţifice şi continuitate 
Miercuri , 26 ianuarie a .c., Universitatea 

Constantin Brâncoveanu din Pi teşti a găzduit 
cea de-a XIII-a ediţie a Premiilor de Excelenţă 
ale cotidianului Argeşul, eveniment care a 
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coincis cu aniversarea a  21 de ani  de când 
ziarul apare în serie nouă. Lideri ai 
administraţiei publice locale, oameni  de 
afaceri, cercetători, medici , profesori, sportivi 
şi  oameni  de cul tură ai Argeşului au fost 
premiaţi la scenă deschisă pentru 
performanţele de peste an, dar şi pentru 
serviciile pe care le-au adus , de-a lungul 

timpului , judeţului Argeş. În acest context, 
profesorului Alexadru Puiu, rectorul  fondator al 
Universităţii  „Constantin Brâncoveanu” din 
Pi teşti , i s -a înmânat Premiul de continuitate 
pentru contribuţia adusă la dezvol tarea 
cercetării de piaţă şi a ştiinţelor economice 
româneşti , pe care l-a  ridicat cu emoţie şi 
recunoştinţă.  

 
Simpozionul judeţean „Zonele umede. Turism şi recreere” 
Marţi , 14 februarie 2012, Universi tatea 

„Constantin Brâncoveanu” din Brăila a 
organizat în parteneriat cu 
Inspectoratul  Şcolar Judeţean, 
Simpozionul  judeţean „Zonele 
umede. Turism şi recreere”. 
Aflată  deja  la  cea  de a  VI-a 
edi ţie, sesiunea ştiinţifi că din 
acest an a fost organizată în 
seria evenimentelor care 
sărbătoresc Ziua  Mondială a 
Si turilor Ramsar. Simpozionul  a 
fost organizat sub forma unei 
sesiuni de comunicări  ştiinţi fi ce 
la care s -au susţinut 23 de 
comunicări . Au participat elevi 
de la li ceele “Gh. Munteanu 
Murgoci”, “P. S. Aurelian”, 
“Panai t Is trati”, “Ana Aslan”, 
“Panai t Cerna” şi  “Perpessicius”. Totodată , au 
răspuns invi taţiei lansate de universi tate şi 
inspectorat, elevii de la  şcolile generale: “Ion 

Băncilă”, “Mihail Sadoveanu”, “Al . I . Cuza”, 
“Mihu Dragomir”, “George Coşbuc”, Şcoala nr. 

21, şcolile generale din Chiscani , Tichileşti , 
Gradiştea  şi  Gemenele.  

 
Conferinţa „Direcţii de cercetare în România. Studii şi Analize” 
Pe 2 martie 2012, în cadrul Universităţii 

„Constantin Brâncoveanu” - Facul tatea de 
Management Marketing în Afacerile 
Economice Rm.Vâlcea, a avut loc conferinţa 
tinerilor cercetători – doctoranzi , Di recţii de 
cercetare în România, eveniment organizat de 
lect. univ. dr. Maria  Elena Gheordunescu şi 
asist. univ. drd. Ionela Carmen Pi rnea. La 

conferinţă au participat invi taţi din afara ţării , 
prof. univ. dr. Maurizio Lanfranchi şi 
cercetător doctor Carlo Giannetto, precum şi 
tineri  doctoranzi  ai Universi tăţii „Constantin 
Brâncoveanu”, ai Academiei de Studii 
Economice Bucureşti , dar şi ai  Colegiului 
Tehnic Forestier Rm.Vâlcea. 

 
Workshop-ul cu tema „Informarea şi educarea consumatorului român în spaţiul european” 
Cu ocazia Zilei Mondiale a Drepturilor 

Consumatorilor, Facul tatea  de Management 
Marketing în Afaceri Economice Râmnicu 

Vâlcea a  organizat, pe 19 martie 2012, pentru 
al treilea an consecutiv, o manifestare dedicată 
informării şi  educării consumatorilor, adresată 
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cu precădere tinerilor s tudenţi şi elevi . 
Atelierul de lucru (workshop-ul) cu tema 
Informarea şi educarea consumatorului român 
în spaţiul european (edi ţia a III-a) s-a derulat cu 
sprijinul  Comisariatului Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorului Vâlcea. Evenimentul 

a avut loc pe 19 martie 2012, în cadrul 
Universităţii „Constantin Brâncoveanu” - 
FMMAE Vâlcea, sala Bibliotecă, fiind organizat 
de prof. univ. dr. Alexandrina Sîrbu, lect. univ. 
dr. Iuliana Cebuc, conf. univ. dr. Carmen 
Iordache şi  asist. univ. drd. Roxana Dorobanţu.  

 
Concursul EU_RO_TIN 
Universi tatea „Constantin Brâncoveanu” 

Brăila  a fost bucuroasă să participe atât în 
calitate de gazdă, cât şi  activ, la  un eveniment 
binevenit în rândul tinerilor de pretutindeni . 
Miercuri, 28 martie 2012, a  avut loc cea de-a 
doua edi ţie a concursului EU_RO_TIN, 

desfăşurat în cadrul proiectului  EVS - Enjoy 
the Volunteer Spi rit, derulat de ANMRF Louis 
Pasteur - Club Voltin Brăila . Alături  de noi am 
avut plăcerea de a-i  avea  parteneri  pe cei  de 
la Centrul  Europe Direct Brăila şi  Şcoala 
Populară de Arte „Vespasian Lungu”. 

 
Caravana profesiilor 
Săptămâna 2 - 6 aprilie 2012 a  găsit 

Universi tatea „Constantin Brâncoveanu” cu 
porţile larg deschise pentru mii  de tineri 
argeşeni, vâlceni , brăileni şi  nu numai , dornici 
să-şi contureze perspectivele de carieră . La 
sediul din Pi teşti , peste 1.000 de liceeni  au 
vizi tat campusul Universităţii şi au pătruns în 
tainele unor profesii de actualitate pe piaţa 

muncii : manager, marketer, audi tor financiar, 
ofi ţer bancar, contabil , evaluator, juris t, 
avocat, funcţionar public, responsabil 
comunicare, jurnalist, purtător de cuvânt, 
manager relaţii  cu clienţii etc. Evenimente 
similare au avut loc şi în celelalte două centre 
ale Universi tăţii, la Rm. Vâlcea, respectiv 
Brăila .  

 
Seminarul - dezbatere „Elevul brãilean - student european”. 
În cadrul  acţiunilor 

desfãşurate în sãptãmâna 
„Şcoala Al tfel”, miercuri , 4 aprilie 
2012, la  sediul Universi tãţii 
„Constantin Brâncoveanu” din 
Brãila s-a desfãşurat seminarul - 
dezbatere „Elevul  brãilean - 
s tudent european”. Evenimentul 
a fost organizat în parteneriat cu 
Centrul Europe Direct Brãila. 
Seminarul a fost gândit pentru 
elevii din liceele brãilene care, în 
sãptãmâna 2-6 aprilie 2012 au 
vizi tat, împreunã cu di riginţii, 
sediul universi tãţii din Brãila .  

 
Simpozionul Naţional “Stiluri Alimentare” 
Joi , 5 aprilie 2012, la sediul Universităţii 

„Constantin Brâncoveanu” din Brăila s-a 
desfăşurat simpozionul naţional  Stiluri 
alimentare. Evenimentul a fost organizat de 
Grupul Şcolar „Gh. K. Constantinescu” în 

parteneriat cu Inspectoratul  Şcoalar Judeţean 
Brăila , Casa Corpului Didactic Brăila, 
Universi tatea „Constantin Brâncoveanu”, 
Palatul  Copiilor Brăila, Colegiul  de Industrie 
Alimentară  „Elena Doamna” din Galaţi , 
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Universi tatea „Dunărea de Jos” Galaţi şi Selgros  Brăila . 
 
Proiectul “All together for a better world” 
Asociaţia Youth&Future Pi teşti 

des făşoară  în perioada 21 - 29 aprilie proiectul 
“All together for a better world” la UCB. 
Proiectul es te finanţat de Uniunea Europeană 
prin programul „Tineret în Acţiune şi 
beneficiază  de participarea  a  36 de tineri  din 
Turcia , Bulgaria , Italia, Ungaria şi  România 

având ca  scop promovarea cetăţeniei 
europene active a  tinerilor, susţinerea  ideii  de 
solidari tate şi toleranţă în vederea  consolidării 
coeziunii  sociale în Uniunea Europeană, 
precum şi cooperarea europeană în domeniul 
tineretului.  

 
Simpozionul "Impactul reformei sistemului judiciar asupra societăţii şi a administraţiei publice" 
Miercuri , 16 mai a.c., 

Departamentul de Ştiinţe 
Administrative, Juridice şi ale 
Comunicării din 
Universitatea „Constantin 
Brâncoveanu”, în parteneriat 
cu Primăria Municipiului 
Piteşti  şi  Consiliul Judeţean 
Argeş au organizat 
simpozionul "Impactul 
reformei sistemului judiciar 
asupra societăţii şi a 
administraţiei publice". 
Aflată la cea de-a treia 
ediţie, manifestarea ştiinţifi că a reunit şi de 
această dată specialişti  în drept şi  administraţie 
publică  şi  cadre didactice universitare din ţară  şi 
din străinătate. Organizat în două secţiuni 
distincte, simpozionul a propus spre dezbatere 
teme de mare actualitate legate de consecinţele 

instabilităţii legislaţiei în administraţia publică 
locală, reforma adminsitraţiei publice, 
managementul impozi telor şi  taxelor locale, 
participarea cetăţenilor în elaborarea şi 
adoptarea deciziei publice ş.a . 

 
Sesiunea Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti, ediţia a XX-a 
Cea de-a 20-a edi ţie a Sesiunii Cercetării 

Ştiinţi fi ce Studenţeşti s -a desfăşurat pe 18 mai 
la facul tăţile din Pi teşti  într-o atmosferă  de 
sărbătoare. Edi ţia aniversară din anul 2012 a 
reunit 241 de s tudenţi şi masteranzi ai 
Universi tăţii „Constantin Brâncoveanu” şi 49 
de li ceeni  de la Colegiul  Economic Maria 
Teiuleanu, Colegiul  Naţional  Zinca  Golescu, 
Colegiul Ecologic Pi teşti şi Grupul Şcolar 
Stâlpeni. Sesiunea s-a  desfăşurat în cadrul  a 
11 secţiuni : Microeconomie şi 
Macroeconomie, Economie şi organizaţii 
mondiale, Finanţe. Bănci. Contabilitate, 
Management. Tehnici de afaceri , Marketing. Comportamentul  consumatorului, Ecologie. 
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Merceologie, Drept I , Drept II , Administraţie 
publică , Jurnalism. Ştiinţele comunicării , 

Comunicare şi  corespondenţă  în limba 
engleză .  

 
Conferinţa Regională a Băncii Comerciale Române la UCB Brăila 
Dezbaterea  problemelor din 

sistem şi  găsirea  unor noi  soluţii au fost 
motivele pentru care BCR a organizat o 
conferinţă regională în municipiul 
Brăila . Astfel , Universi tatea „Constantin 
Brâncoveanu” - Brăila  a  găzduit 
Conferinţa  BCR, regiunea Sud-Est. În 
deschidere, di rectorul  regional al BCR 
Sud-Est, Nicuşor Munteanu, a apreciat 
participarea  la  conferinţă  a  peste 100 
de specialişti în domeniul  bancar, 
di rectori de uni tăţi din judeţele Brăila, 
Buzău, Constanţa , Galaţi , Tulcea şi 
Vrancea, exprimându-şi speranţa că 
discuţiile vor conduce la  îmbunătăţirea 
activi tăţii de retail banking.  

 
Sesiune de cercuri ştiinţifice la UCB Râmnicu Vâlcea 
Universitatea  „Constantin Brâncoveanu”, 

filiala Râmnicu Vâlcea, a  organizat, miercuri , 16 
mai cea de-a 20-a ediţie a Sesiunii Anuale de 
Cercetare Ştiinţifi că Studenţească. Evenimentul 
a  reunit autori tăţi vâlcene, personalităţi 
marcante din mediul educaţional, social şi  de 
afaceri, precum şi reprezentanţi din media 
scrisă şi audio-vizuală locală. Reprezentanţii 
comunităţii vâlcene prezenţi la Aula 

Universităţii  Constantin Brâncoveanu i-au 
felicitat, în mod sincer, pe s tudenţii brâncoveni 
pentru efortul dedicat s tudiului şi activităţii de 
cercetare, exprimându-şi, în egală măsură, 
recunoştinţa, respectul  şi  admiraţia faţă  de 
modul în care instituţia noastră a promovat, 
de-a lungul celor 21 de ani de activi tate, un 
învăţământ superior de calitate.  

 
Evenimentul aniversar al programului Erasmus în România şi în Europa 
Pe 18 mai, la  Teatrul  Nottara  din 

Bucureşti , Tudorel Popescu, 
coordonatorul Departamentului de 
Relaţii Internaţionale şi  Relaţii Publice al 
Universi tăţii „Constantin Brâncoveanu”, 
a avut deosebita plăcere de a modera 
evenimentul aniversar al programului 
Erasmus  în România şi în Europa. 
Celebrarea  a marcat 15 ani de când 
universităţile româneşti  pot desfăşura 
mobili tăţi de s tudenţi şi cadre didactice 
cu universităţi  europene partenere şi 25 
de ani de când Uniunea Europeană a 
demarat programul  Erasmus , care este 
astăzi cel mai de succes proiect 
european de mobilităţi .  
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Ziua Mondială fără tutun 
Cu ocazia Zilei Mondiale fără  tutun, 

sărbători tă pe 31 mai , Universitatea 
„Constantin Brâncoveanu” din Brăila a 
organizat, împreună cu Centrul de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) din 
Brăila , un simpozion dedicat acestei  zile. 

Coordonatorul  CPECA, psihologul  Olga 
Condrat şi  consilierul Nicoleta Codrescu au 
vorbi t elevilor şi s tudenţilor adunaţi  în aula 
universităţii despre efectele pe care le pot 
avea  drogurile şi  tutunul  asupra tinerilor. 

 
Economia verde - ne priveşte pe toţi!  
Echipa  Universi tăţii  „Constantin 

Brâncoveanu”, formată  din Tudorel Popescu, 
responsabilul Departamentului de Relaţii 
Internaţionale şi Relaţii Publice şi s tudenţi 
brâncoveni au participat la evenimentul „Ziua 
Mondială a  Mediului”, organizat de Primăria 
oraşului  Mioveni pe platoul Casei de Cul tură 
Dacia , sâmbătă, 9 iunie. A 40-a aniversare a 
Zilei  Mondiale a  Mediului a  fost sărbători tă  de 

Primăria Mioveni printr-un eveniment 
desfăşurat sub egida Economia verde - ne 
priveşte pe toţi ! Evenimentul  a implicat toate 
insti tuţiile de învăţământ din zona oraşului  şi a 
dori t să promoveze importanţa  pe care 
comunităţile şi  toţi cei  implicaţi în viaţa 
acestora o au în schimbarea ati tudinii  faţă  de 
problemele de mediu.  

 
Bursa locurilor de voluntariat la UCB – Brăila 
Evenimentul  a  avut loc marţi, 2 

octombrie, la Centrul brăilean al Universi tăţii 
„Constantin Brâncoveanu”. Organizatorii 
acestui eveniment, ANMRF „Louis Pasteur” - 
Club „Voltin”, Brăila, în parteneriat cu 

Universi tatea „Constantin Brâncoveanu“, au 
invi tat ONG-uri  brăilene pentru a  le prezenta 
oferta  de voluntariat tuturor tinerilor 
interesaţi de această  activi tate.  

 
Seminarul „Drepturile şi libertăţile cetăţeniei europene. Drepturile consumatorului  

european.” 
Ins ti tuţia Prefectului judeţului  Argeş şi 

Bi roul  de Informare al Parlamentului 
European în România  au organizat joi , 4 
octombrie 2012, seminarul „Drepturile şi 
libertăţile cetăţeniei europene. Drepturile 
consumatorului european.” Din partea 
Insti tuţiei Prefectului au ţinut un discurs  de 
bun - veni t Cris tian Soare, Prefectul Judeţului 
Argeş şi subprefectul judeţului – Gheorghe 
Marin, iar din partea  Bi roului de Informare al 
Parlamentului  European în România a  vorbi t 
şeful acestuia – Mădălina Mihalache.  

 
 

Informare pentru sănătate! Pentru viaţă! 
Universi tatea noastră  a  avut bucuria  şi 

plăcerea  să găzduiască luni, 15 octombrie, o 
acţiune de importanţă majoră  pentru 
comunitate în general , pentru s tudente şi 

femei , în special . Astfel, am realizat un prim 
pas  într-o campanie amplă, derulată la  nivel 
naţional , la care ne-am alăturat cu toată 
bucuria . Programul  naţional  de Screening 
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pentru depistarea  precoce activă a Cancerului 
de Col Uterin a  fost ini ţiat de Minis terul 
Sănătăţii  şi  Di recţia  de Sănătate Publică  Brăila, 
la care s-au alăturat alţi  parteneri  dornici să 
susţină programul, precum Consiliul Judeţean 

Brăila , Colegiul Medicilor din România , 
Spi talul Judeţean de Urgenţă  Brăila, Asociaţia 
Pro Democraţia , Tinklub, dar şi unversitatea 
noastră .  

 
Work – shop-ul „Criza economică mondială şi propagarea sărăciei” 
Joi , 18 octombrie 2012, Universi tatea 

„Constantin Brâncoveanu” a organizat primul 
eveniment dintr-o lungă serie care se va 
întinde pe tot parcursul anului 
universitar 2012 – 2013. Work – 
shop-ul „Criza  economică 
mondială şi propagarea sărăciei” 
a fost organizat de Facul tatea de 
Finanţe - Contabili tate, 
Facultatea  de Management – 
Marketing în Afaceri  Economice 
şi  Departamentul de Relaţii 
Internaţionale şi Relaţii  Publice al 
UCB. Invi taţii externi la acest 
eveniment au fost: Gheorghe 
Antonescu – di rector executiv 
Next Automobile Pi teşti , Dan Bogoi – di rector 
Banca Naţională a României, filiala Argeş, şi 
Nicolae Aldea – administrator al agenţiei  de 
turism „Ambasador Tours”. Vorbi torii din 
cadrul universităţii au fost conf. univ. dr. 

Sebastian Ene – prorector - şi  lector univ. dr. 
Dănuţ Chilarez. De asemenea, în prezidiu s -au 
aflat conf. univ. dr. Silvia Dugan- decanul 

Facultăţii de Finanţe - Contabili tate şi conf. 
univ. dr. Mihaela Asandei – decanul Facul tăţii 
de Management – Marketing în Afaceri 
Economice. 

 
Conferinţa de lansare a proiectului „Noi aprofundări ale învăţării limbilor străine în 

România şi Turcia” 
Marţi , 30 octombrie 2012, centrul 

universitar din Brăila a  găzduit 
conferinţa de lansare a proiectului  „Noi 
aprofundări ale învăţării limbilor străine 
în România  şi Turcia”, proiect finanţat de 
Comisia Europeană, prin Agenţia 
Naţională pentru Programe Comunitare 
în domeniul Educaţiei şi Formării 
Profesionale. Obiectivul  general al 
programului  ”Lifelong Learning 
Programme” este de „a  contribui  prin 
învăţare continuă la  dezvol tarea Uniunii 
Europene ca  o societate avansată  bazată 
pe cunoaştere, cu o dezvoltare 
economică durabilă, însoţi tă de o 
creştere canti tativă  şi  calitativă a  numărului 

locurilor de muncă, precum şi  de o mare 

coeziune socială, asigurând, în acelaşi  timp, o 
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bună protecţie a mediului  pentru generaţiile 
vii toare”. Programul are ca scop promovarea 
schimburilor reciproce, cooperarea şi 
mobili tatea între sistemele de educaţie şi  de 

formare profesională din cadrul Uniunii 
Europene, astfel încât acestea să devină un 
reper de cali tate la nivel mondial. 

 
„Ziua Europei” la Universitatea „Constantin Brâncoveanu” 
Pe 24 octombie 2012, Universi tatea 

„Constantin Brâncoveanu” a  organizat şi  a 
găzduit „Ziua  Europei”, un eveniment care are 
în centru tematica specifici tăţii regiunilor 
europene şi  cum acestea  pot să profi te de 
particulari tăţile lor pentru a-şi  optimiza 
atragerea  de fonduri 
europene şi pentru a se 
dezvol ta la  nivel  regional 
şi  statal . Evenimentul, 
moderat de către 
Tudorel Popescu, 
di rectorul  
Departamentului de 
Relaţii Internaţionale şi 
Relaţii Publice al 
Universi tăţii a  prezentat 
work-shop-ul „Regiuni în 
Europa – şanse şi 
posibilităţi”, care a 
reunit oficialităţi şi 
specialişti de marcă în domeniul  atragerii  de 
fonduri  europene şi dezvol tării proiectelor 
europene. Dintre ei , putem menţiona pe 
Franz Schausberger, preşedintele Institutului 
Regiunilor Europei  din Salzburg, Tudor 
Pendiuc, primarul  Pi teştiului , prof. univ. dr. 

Ovidiu Puiu, rectorul Universi tăţii „Constantin 
Brâncoveanu”, Mihai Fifor, Secretar de Stat în 
Minis terul Adminis traţiei şi  Internelor, Götz 
von Thadden, di rectorul „Western and 
Southern Europe, JESSICA” a Băncii  Europene 
de Investiţii  Luxemburg, Mihaela Boboc – 

reprezentant Becker Consul t, Bucureşti , 
Adrian Răducanu, managerul  departamentului 
de co-finanţare cu organisme internaţionale, 
Rai ffeisen Bank, Cris tina Şerbănică , prof. univ. 
dr. al UCB şi  Zoana Maria  Gabriela , lector al 
Universi tăţii de Stat din Pi teşti. 

 
Masa rotundă: „Implicaţiile asistentului social în problematica tinerilor delincvenţi” 
Centrul de Consiliere şi Informare în 

Carieră din cadrul Facultăţii de Management 
Marketing în Afaceri 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. Maria Gheordunescu şi  lect. univ. 
dr. Denisa - Elena Parpandel. 
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„Ziua internaţională a televiziunii” 
Miercuri, 21 noiembrie, la Universi tatea 

„Constantin Brâncoveanu”, a avut loc un 
seminar deosebit, care a  marcat Ziua 
Internaţională a Televiziunii. Acesta a fost 
organizat de către lect. univ. dr. Cris tina 
Munteanu, di rectorul  Antenei  1 Pi teşti , pentru 
s tudenţii Facultăţii de Ştiinţe Juridice, 
Administrative şi  ale Comunicării , 
specializarea Jurnalism. La eveniment au fost 
invi taţi specialişti din breaslă, cum ar fi : 
redactorul - şef al  Antenei  1 Pi teşti , Mariana 
Zaharia, corespondent Antena 1 şi Antena 3, 
„un om al evenimentului, care ştie tot ce se 
întâmplă, care a junge înaintea  Poli ţiei la 

eveniment, un om care dă ora exactă aici”, 
după cum a  descris-o Cris tina  Munteanu. Al 
doilea invitat a fost Marian Mihai , realizatorul 
emisiunilor electorale, poli ti ce şi 
administrative pentru Antena 1 Pi teşti , 
corespondent pe domeniul Poli tic pentru 
Antena 1. Cea  de-a treia a  fost Andreea 
Şerban, edi tor de şti ri , realizator de emisiune 
şi  absolventă a  Universi tăţii „Constantin 
Brâncoveanu”. Ultimul  dar nu cel  din urmă 
invi tat a  fost Silviu Zamfira, unul  dintre 
operatorii principali 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, Universitatea 

„Constantin Brâncoveanu” Pi teşti, prin 
Facultatea de Management Marketing în 
Afaceri  Economice Rm. Vâlcea, împreună cu 
Bi roul de Informare în România al Parlamentului 
European, şi Centrul Europe Direct din cadrul 
Bibliotecii Judeţene „Antim Ivi reanul” Vâlcea au 

dori t să informeze cetăţenii vâlceni cu privire la 
acest subiect, dar şi cu privi re la o serie de 
activităţi adiacente, printr-un forum cetăţenesc 
cu denumirea „Cadrul Financiar Multianual 
2014-2020. Un buget pentru o Uniune 
Europeană puternică”. 

 
Turismul – factor de dezvoltare regională 
Vineri , 23 noiembrie 2012, la 

Universi tatea „Constantin Brâncoveanu”, 
Facultatea  de Management-Marketing în 
Afaceri  Economice din Râmnicu-Vâlcea, a fost 
organizat şi găzduit, în cadrul Centrului  de 
Turism şi  Dezvol tare Durabilă , workshop-ul cu 
tema „Turismul  – factor de dezvol tare 
regională”, având ca  organizatori  cadre 
didactice de specialitate, respectiv: conf. univ. 
dr. Carmen Iordache, prof. univ. dr. 
Alexandrina Sîrbu şi asist. univ. drd. Roxana 
Dorobanţu. La  acest atelier de lucru au fost 
invi taţi  specialişti  din domeniul  turismului , şi 

anume: conf. univ. dr. Adrănel Cotescu, 
Di rector General al Di recţiei Generale a 
Lucrărilor Publice din cadrul  Minis terului 
Dezvol tării Regionale şi  Turismului ; Gheorghe 
Naneş, Consilier evaluare- examinare în cadrul 
Di recţiei  Promovare, Marketing şi  Produse 
Turis tice inovative din Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi  Turismului ; Mircea Lera , Di rector 
Serviciul Salvamont „Salvaspeo” Vâlcea; Lect. 
univ. dr. Constantin State, Di rector General 
Hotel „Traian”, Călimăneşti - Căciulata , S.C. 
CSDR SIND Turism S.R.L.  
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Lansarea volumului „Lumea ca voinţă şi reprezentare” într-o nouă traducere 
Sâmbătă, 24 noiembrie 2012, la Târgul de 

Carte Gaudeamus, Editura  Humanitas a lansat 
cele două volume ale capodoperei lui 
Arthur Schopenhauer, „Lumea ca voinţă 
şi  reprezentare”, în traducere integrală 
realizată  de Prof. univ. dr. Radu-Gabriel 
Pârvu, decanul Facul tăţii de Ştiinţe 
Juridice, Administrative şi ale 
Comunicării de la Universitatea 
„Constantin Brâncoveanu”. Lucrarea - la 
a cărei traducere s-a lucrat şapte ani - 
are 1400 de pagini, o ţinută grafică 
impresionantă şi un nucleu de 
promotori care alcătuiesc elita filozofiei 

din România: Gabriel Liiceanu, Horia Roman 
Patapievici, Dan C. Mihăilescu şi Cătălin Cioabă. 

 
 

English debate la Universitatea „Constantin Brâncoveanu” 
În cadrul  Universităţii  „Constantin 

Brâncoveanu” din Pi teşti a avut loc miercuri , 
28 noiembrie, cel  de-al doilea debate din seria 
începută în luna  octombrie, numit “Romania 
is  my country”, organizat de către Camelia 
Chirilă  şi  studenţi  de la  nivel  licenţă  şi 
masterat ai  Facul tăţii  de 
Management-Marketing în Afaceri  Economice 
şi  ai Facultăţii de Ştiinţe Juridice, 
Administrative şi ale Comunicării . Alături  de 
aceştia s -au aflat s tudenţii internaţionali 
Audinga  Gutauskai te şi  Vaiga  Stancikaite din 
Li tuania şi Lukas Lemieszec şi Mariusz Krzych 
din Polonia . 

  
Simpozionul „Oportunităţi europene pentru tinerii brăileni” 

Marţi , 4 decembrie 2012, în Aula 
Universi tăţii „Constantin Brâncoveanu” din 
Brăila , s -a organizat simpozionul cu ti tlul 
„Oportunităţi europene pentru tinerii 
brăileni”. Acţiunea a fost destinată elevilor de 
la  următoarele licee brăilene: Liceul  de Artă 
„Hariclea  Darclée”, Colegiul  tehnic „Panai t 
Is trati”, Liceul  teoretic „Panai t Cerna” şi de la 
Liceul  cu Program Sportiv. Aceştia  au fost 
însoţi ţi de doamnele profesoare Văsii Dana şi 
Pîrlog Cornelia de la Liceul  de Artă „Hariclea 
Darclée”, Muşat Aura  şi Barda  Adelina de la 
Colegiul  Tehnic „Panai t Is trati”, Toncea 
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Angelica  de la  Liceul Teoretic „Panait Cerna” şi 
doamna Gheorghe Elisabeta de la  Liceul cu 

Program Sportiv.  

 
Europa încotro? – training pentru jurnalişti  
Structură  creată în cadrul unui proiect 

finanţat de către Direcţia  Generală 
Comunicare prin Reprezentanta  Comisiei 
Europene în România , Centrul  Europe Direct 
urmăreşte îndeaproape informarea 
cetăţenilor români , asigurând în acest fel o 
creştere a  vizibilităţii  ini ţiativelor Uniunii 
Europene. În categoria multor acţiuni  de 
informare organizate de Centrul  Europe Direct 

Vâlcea  – Consilieri de comunicare Dana 
Rădulescu şi Ioana Mazilu Manolescu – se 
înscrie Trainingul pentru jurnalişti , găzduit de 
Biblioteca  Judeţeană Antim Ivi reanul , 
sâmbătă, 8 decembrie, orele 10:30. Abordând 
o temă inspirată  - Europa, încotro? – 
evenimentul s-a  bucurat de prezenţa invi tatei 
Maria-Denise Theodoru, Analist Relaţii 
Internaţionale la Radio România Actualităţi .  
 

„Tânărul voluntar al anului” 
Marţi , 11 decembrie 2012, în Foaierul 

Teatrului  „Maria  Filotti” din Brăila , s-a 
desfăşurat faza  finală a  concursului  „Tânărul 
voluntar al  anului”, edi ţia a  IV-a . 
Anul acesta , concursul a  fost 
dedicat Serviciului European de 
Volutariat, obiectivul 
organizatorilor fiind 
conştientizarea de către tinerii 
brăileni a faptului  că acest 
serviciu poate fi nu numai o 
resursă , nu numai o 
oportunitate, ci  chiar o soluţie, 
la un moment dat, pentru 
obiectivele propuse în carieră . 
Concursul „Tânărul  voluntar al 
anului” este organizat de către 
Asociaţia Naţională Mutuală 
Româno-Franceză „Louis 
Pasteur”, iar partenerii  locali 

pentru edi ţia  din acest an sunt Centrul  Europe 
Direct Brăila şi  Universi tatea  „Constantin 
Brâncoveanu” Pi teşti .  

 
Prof. univ. dr. Alexandru Puiu devine senator de onoare al Senatului Universităţii 

„Constantin Brâncoveanu” 
În şedinţa  de Senat din 21 ianuarie 2013 

a Universităţii „Constantin Brâncoveanu”, 
prof. univ. dr Alexandru Puiu, rectorul 
fondator al universătăţii a primit titlul  de 

Senator de onoare al Universităţii 
,,Constantin Brîncoveanu” în urma propunerii 
care a  fost adoptată  în unanimitate de către 
cei  prezenţi . 
 

Teme eminesciene. Poezia de dragoste 
Vineri , 25 ianuarie 2013, Universi tatea 

„Constantin Brâncoveanu” din Brăila a 
organizat în parteneriat cu Inspectoratul 

Şcolar Judeţean, Sesiunea de comunicări 
ştiinţifi ce prilejuită  de aniversarea zilei de 
naştere a marelui poet naţional . Sesiunea de 
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comunicări  a fost organizată  sub forma unui 
concurs  la  care au participat elevi  de la  liceele 
“Nicolae Bălcescu”, “Gh. Munteanu Murgoci”, 
”Perpessicius”, “C. D. Neniţescu”, “Ion Ghica”, 
”Panai t Is trati” şi “Mihail Sebastian”. Tema 

concursului  din acest an a vizat poezia de 
dragoste la Eminescu iar elevii înscrişi  în 
concurs  au fost invi taţi  să  realizeze 
comunicări , eseuri  de interpretare a  versurilor 
de dragoste eminesciene. 

 
154 de ani de la Unirea Principatelor 
Joi , 24 ianuarie 2013, ora  

14.00, Aula  Centrului  Universi tar din 
Brăila a  Universi tăţii  „Constantin 
Brâncoveanu” a  găzduit Simpozionul 
aniversar prilejui t de împlini rea  a 154 
de ani  de la Unirea  Principatelor 
Române. Mani festarea  a fost 
organizată  în parteneriat cu Muzeul 
Brăilei , Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Brăila şi Biblioteca Judeţeană „Panai t 
Is trati” Brăila. Elevii şi s tudenţii 
participanţi , dar şi  cadrele didactice 
invi tate au avut ocazia  de a  „vizualiza 
cu ochii  minţii”, datori tă 
comunicărilor invi taţilor noştri , „felii ” 
din is toria poporului  român. 

 
Simpozionul „Siguranţa în comunicaţii” 
Luni, 28 ianuarie, Universi tatea 

„Constantin Brâncoveanu”, Facul tatea de 
Management Marketing în Afaceri  Economice, 
Rm Vâlcea  a  organizat, în parteneriat cu Liceul 
Tehnologic Ol tchim Rm Vâlcea, simpozionul cu 
tema: “Siguranţa în comunicaţii ”. Având ca 
scop principal marcarea importanţei 
respectării  dreptului  fundamental al  indivizilor 

cu privi re la prelucrarea  automatizată a 
datelor cu caracter personal , evenimentul a 
aminti t celor interesaţi  că  pe 28 ianuarie 1982 
a fost semnată Convenţia Consiliului Europei 
pentru protejarea  persoanelor în ceea ce 
priveşte prelucrarea automatizată  a datelor cu 
caracter personal. Începând cu anul  2007, 28 
ianuarie a  devenit Ziua  protecţiei  datelor.  

 
 

* * * 
 
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. 

 
 
 
 


