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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ACTIVITATII DE CERCETARE 
STIINTIFICA PENTRU PERIOADA 2009-2013 

 
Viziunea de cercetare a  

Universităţii „Constantin Brâncoveanu” Piteşti 
 

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti îşi propune să devină o universitate cu 

activitate intensă de cercetare – inovare la standarde europene, recunoscută la nivel naţional, 

cu aport substanţial la dezvoltarea economică, socială şi culturală a ţării şi cu deosebire a 

regiunilor de dezvoltare în care funcţionează facultăţile universităţii. 

 
Obiective strategice 

 

1. Plasarea universităţii în anul 2013 între primele 20 de universităţi din România, 

din punct de vedere al rezultatelor de cercetare – dezvoltare. 

2. Integrarea în spaţiul naţional al cercetării prin creşterea numărului de granturi 

derulate la nivel naţional, întărirea colaborării în domeniul cercetării cu alte universităţi 

şi centre de cercetare din ţară şi străinătate. 

3. Participarea mai intensă, prin programe de cercetare la rezolvarea problemelor 

prioritare de dezvoltare a regiunilor în care funcţionează facultăţile universităţii. 

4. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea procesului educaţional.   

 

   Realizarea obiectivelor 

Activitatea de cercetare ştiinţifică pentru perioada 2009-2010 rămâne în 

continuare o componentă de bază a Universităţii „Constantin Brâncoveanu”. 

Va creste rolul centrelor de cercetare deja existente si se va diversifica tematica de 

cercetare astfel încât aceasta sa cuprindă majoritatea problemelor cu care se confrunta 

dezvoltarea economica a României. 

 

UNIVERSITATEA  
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Activităţile de cercetare se vor axa pe problematica dezvoltării economiei 

funcţionale de piaţă, armonizarea legislaţiei în raport cu cea a Uniunii Europene, 

problemele legate de funcţionarea economiei în condiţiile de competiţie post-aderare. 

Cercetarea ştiinţifică din Universitatea „Constantin Brâncoveanu” va acoperi în 

general domenii specifice ale activităţii economico-sociale din zonele în care 

funcţionează facultăţile universităţii (judeţele Arges, Vâlcea, Brăila şi judeţele învecinate 

cu acestea), respectiv regiunile de dezvoltare Sud, Sud – Est şi Sud - Vest. 

Activitatea de cercetare se efectuează de cadrele didactice din universitate care 

elaborează teme ce pot fi contractate cu organizatii sau institutii sau pot participa la 

rezolvarea unor proiecte propuse de organisme guvernamentale, institutii locale si agenti 

economici. 

Conducerea universitatii se va preocupa de întarirea legaturilor stiintifice cu alte 

universitati si specializari, în special cu cele cu domenii asemanatoare. 

În activitatile de cercetare efectuate de cadrele didactice vor fi angrenati atât 

studentii cât si cursantii de la masterat, formându-se astfel echipe de cercetare complexe, 

multidisciplinare, în functie de obiectul de cercetare al fiecarui program.  

Lucrarile de licenta şi cu deosebire cele de disertaţie vor avea un caracter de 

cercetare mai accentuat, activitatea de cercetare a cursantilor la masterat având o 

pondere tot mai importanta în programul de pregatire al acestei forme de învatamânt. 

Temele de disertatie vor fi axate pe problemele prioritare ale activitatii economico-

sociale: dezvoltarea activitatii industriale cu reducerea consumului energetic pe unitatea 

de produs; cresterea productivitatii si a competitivitatii; studii privind căi şi metode de 

stimulare a formării şi funcţionării asociaţiilor de fermieri în vederea modernizării 

sectoarelor de productie vegetala si animala din agricultură; cresterea ponderii 

produselor ecologice în totalul productiei agricole; îmbunatatirea accesului la informatie 

al tuturor categoriilor de producatori; cresterea gradului de informatizare al activitatilor 

social economice si accesul la informatie etc. 

Cercetarea stiintifica studenteasca reprezinta o componenta inseparabila a 

activitatii de cercetare stiintifica universitara. Se desfasoara în cercuri stiintifice 

organizate pe discipline sau în cercuri multidisciplinare. 

Dupa elaborarea lucrarilor de cercetare si dezbaterea în cercuri, cele mai bune lucrari se 
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prezinta în faza sesiunilor stiintifice studentesti la nivelul facultatilor si apoi la nivelul 

universitatii, iar lucrările cele mai semnificative se tipăresc în volum sau în revistele 

universităţii.  

Studentii universitatii noastre care se afirma în sesiunile stiintifice proprii vor 

participa la sesiuni stiintifice nationale organizate pe specialitati. 

Între universitate si unitati din domeniul economic sau unităţi ale administraţiei 

publice se vor încheia contracte sau conventii prin care studentii vor desfasura activitate 

de cercetare ce va fi finalizata în lucrari de licenta.  

Cercetarea stiintifica universitara se va desfasura atât prin contracte directe finantate de la 

buget cât si prin contracte cu diferite unitati economice. Pentru anii 2009 - 2013 ne propunem 

participarea la proiecte finanţate pe bază de granturi naţionale sau din fonduri internationale de 

cercetare (Programul Cadru VII al Uniunii Europene, Leonardo Da Vinci, COPERNICUS etc.). 

 
Centre de cercetare ştiinţifică existente în universitate 

  
Cercetarile efectuate în universitate se desfasoara în catedrele de specialitate sau 

se organizeaza în centrele de cercetare constituite sau cele care vor fi înfiintate în functie 

de necesitati si de cresterea potentialului de cercetare. 

La nivelul universitatii functioneaza urmatoarele centre de cercetare: 

- Centrul de Consultanta în Managementul Afacerilor Economice Interne si 

Internationale Pitesti; 

- Centrul de cercetare pentru dezvoltarea activităţii turistice – Râmnicu Vâlcea; 

- Centrul de Studii Regionale si Internationale Pitesti; 

- Centrul de Consultanta în Managementul Intreprinderilor Agroalimentare Brăila. 

Conform planului de dezvoltare a universitatii, în anul 2010 va fi înfiintat la 

Piteşti un Centru de Cercetare si Consultanta pentru Management Financiar – Bancar. 

 
Printre temele prioritare ale perioadei 2009-2013 enumerăm: 

 

1. Contributii la elaborarea strategiilor macroeconomice în România pentru 

perioada viitoare. Colectivele din fiecare centru vor contribui atât la elaborarea 

unor sinteze si strategii la nivel national general sau pe domenii de activitate cât si 
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la nivelul regiunilor de dezvoltare sau al judetelor în care ne desfasuram 

activitatea. 

Responsabili tematică: 

  Prof. univ. dr. Alexandru Puiu – rectorul Universitatii „Constantin 

Brâncoveanu”, directorul Centrului de Consultanta în Managementul 

Afacerilor Economice Interne si Internationale, Pitesti; 

  Prof. univ. dr. Ion Scurtu – prorector, directorul centrului de Consultanta în 

Managementul Intreprinderilor Agroalimentare Brăila; 

  Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu – prorector, directorul Centrului de Studii 

Regionale si Internationale, Pitesti; 

  Prof. univ. dr. Mircea Ciumara – director general I.N.C.E.; 

  Prof. univ. dr. Ion Mihailescu – seful catedrei de Contabilitate si Management 

financiar-bancar; 

  Prof. univ. dr. Marius Gust – prorector; 

  Conf. univ. dr. Rais Dorian – decanul Facultatii de Stiinte Administrative si 

ale Comunicarii, Braila; 

  Conf. univ. dr. Carmen Iordache,  Centrul de Cercetare pentru Dezvoltarea 

Activităţii Turistice – Rm. Vâlcea.  

Direcţii tematice: 

  cercetari privind noile tipuri de management, implicatiile acestuia asupra 

cresterii eficientei managementului la nivelul firmei; 

  managementul resurselor umane, pregatirea managerilor si întreprinzatorilor 

pentru noile conditii ale economiei de piata; 

  studii privind restructurarea si reprofilarea întreprinderilor pentru necesitatile 

cresterii eficientei în conditiile concurentei europene si mondiale; 

  elaborarea de publicatii, cursuri, tratate, culegeri de studii de caz privind 

problematica managementului contemporan si a conducerii eficiente;  

  elaborarea de strategii sectoriale si participarea la elaborarea unor strategii la 

nivelul judetelor sau regiunilor de dezvoltare. 

2. Cercetari, analize si documentari referitoare la fenomenele si tendintele 
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semnificative ale relatiilor internationale contemporane în vederea promovarii 

schimburilor economice avantajoase ale României cu alte state. 

Responsabili tematică: 

  Prof. univ. dr. Alexandru Puiu – rectorul Universitatii „Constantin 

Brâncoveanu”, directorul Centrului de Consultanta în Managementul 

Afacerilor Economice Interne si Internationale, Pitesti; 

  Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu – prorector, directorul Centrului de Studii 

Regionale si Internationale, Pitesti; 

  Prof. univ. dr. Marius Gust – prorector; 

  Conf. univ. dr. Ion Nita – responsabilul disciplinei „ Guvernanţa Uniunii 

Europene”. 

Direcţii tematice: 

  analize si documentari referitoare la fenomenele si tendintele semnificative 

ale relatiilor internationale contemporane; 

  efectuarea de studii asupra unor teme specifice globalizarii si 

regionalismului; 

  dezvoltarea formelor, metodelor si institutiilor guvernamentale si 

neguvernamentale de cooperare internationala; 

  cercetarea aspectelor economice, sociale si politice ale integrarii României 

în structurile europene si euroatlantice; 

  elaborarea de tratate, cursuri si analize privind tendintele si fenomenele 

semnificative ale relatiilor internationale contemporane. 

3. Cai de perfectionare a managementului în agricultura în vederea cresterii 

eficientei economice, a calitatii produselor si a promovarii mai puternice a 

produselor agricole românesti la export, inclusiv a produselor agroalimentare 

ecologice. 

Responsabili tematică: 

  Prof. univ. dr Ion Scurtu - prorector, directorul centrului de Consultanta în 

Managementul Agroalimentar, Braila; 
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  Conf. univ. dr. Elena Enache – decanul Facultatii Management-Marketing în 

Afaceri Economice, Braila; 

  Conf. univ. dr. Gheorghe Voicu; 

  Conf. univ. dr. Sorin Enache; 

  Conf. univ. dr. Rais Dorian 

  Asist. univ. dr. Nicoleta Cârjilă 

Direcţii tematice: 

  cercetari privind stabilirea în zona de sud-est a tarii a structurii optime a 

culturilor agricole; 

  cercetari si studii privind optimizarea tehnologiilor agricole la culturile tehnice 

si la culturile agricole pentru cresterea eficientei economice; 

  cercetari privind conversia unor suprafete cultivate în sistem clasic la suprafete 

cultivate în regim ecologic în vederea promovarii unor produse agricole 

ecologice pe piata româneasca si a Uniunii Europene; 

  diversificarea sortimentului de culturi, atât pentru culturile mari cât si în 

legumicultura pentru promovarea unor specii de plante cu desfacere asigurata 

pe piata interna sau la export; 

  cercetări de agroamarketing pentru promovarea produselor agroalimentare pe 

piaţa internă şi la export; 

  cercetari privind cresterea ponderii culturilor semincere, îmbunatatirea calitatii 

semintelor si asigurarea necesarului de samânta pentru consumul intern si export. 

  studii si publicari privind Politica Agricola Comuna Uniunii Europene si modul 

în care se vor implementa principalele prevederi în politica agricola din România. 

4. Cercetari, studii, analize si consultanta în domeniul dezvoltarii echilibrate a 

zonelor tarii si a ramurilor economice rentabile. 

Responsabili tematică: 

  Prof. univ. dr. Alexandru Puiu – rectorul Universitatii „Constantin 

Brâncoveanu”, directorul Centrului de Consultanta în Managementul Afacerilor 

Economice Interne si Internationale, Pitesti; 

  Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu – prorector directorul Centrului de Studii Regionale 

si Internationale, Pitesti; 
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  Prof. univ. dr. Marius Gust – prorector; 

  Conf. univ. dr. Silvia Dugan – decanul Facultatii Finante Contabilitate, Pitesti; 

  Conf. univ. dr. Mihaela Asandei – decanul Facultatii de Management- 

Marketing în Afaceri Economice, Pitesti; 

  Conf. univ. dr. Elena Enache – decanul Facultatii Management, Marketing în 

Afaceri Economice, Braila; 

  Prof. univ. dr. Iuliana Ciochina – decanul Facultatii Management, Marketing 

în Afaceri Economice, Râmnicu Vâlcea; 

  Prof. univ. dr. Ion Scurtu – prorector, directorul centrului de Consultanta în 

Managementul Agroalimentar, Braila. 

Direcţii tematice: 

  studii si analize privind dezvoltarea unor ramuri ale industriei de vârf 

(petrochimica, autoturisme, prelucrarea superioara a lemnului), în conditiile 

economiei de piaţă. Se vor avea în vedere cu prioritate obiectivele economice 

de pe raza judetelor Arges, Vâlcea si Braila, 

  cai de dezvoltare a turismului specifice pentru regiunea Dunarii de Jos 

(judetele Braila, Galati, Tulcea); 

  cai de de dezvoltare si perfectionare a turismului în zona Munteniei şi Olteniei, 

cu deosebire în judetele Arges si Vâlcea; 

  cercetari privind promovarea turismului, dezvoltarea durabila a zonelor 

turistice, cresterea calitatii în serviciile turistice; 

  studii, sinteze si analize privind avantajele dezvoltarii unor ramuri horticole 

(pomicultura si viticultura) în zona colinara a judetelor Arges si Vâlcea. 

Cercetarile care se desfasoara în universitate vor avea caracter fundamental sau aplicativ. 

Cercetarile cu caracter fundamental se vor axa pe studii privind evolutia si 

prognozele de dezvoltare ale sectoarelor economiei nationale, studiul unor fenomene 

economice cu influente majore în dezvoltarea economico-sociala, teme privind 

modernizarea sistemului legislativ etc. 

Cercetarile aplicative se deruleaza atât la initiativa catedrelor cât si prin contracte directe 

cu agenti economici sau prin participare la competitiile nationale si internationale de granturi. 
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O atentie deosebita se va acorda urmatoarelor directii de cercetare care, în urma 

analizelor preliminare au conditii reale de finalizare: 

- cercetari privind modernizarea sistemului de perfectionare a resurselor umane; 

- dezvoltarea abilitatilor manageriale; 

- studii privind introducerea sistemelor informatice privind accesul cetatenilor la 

documentele emise de administratia publica; 

- cresterea competitivitatii unitatilor si fermelor agricole; 

- promovarea ecoturismului, a ecoindustriei si a produselor agricole ecologice 

- consultanta în domeniul perfectionarii modelelor de management, a sistemelor 

contabile si a modernizarii marketingului la agenţii economici. 

Valorificarea rezultatelor cercetarii se va realiza prin sustinerea de lucrari la 

simpozioane, mese rotunde, conferinte interne sau internationale, publicarea în reviste de 

specialitate sau în culegerile simpozioanelor în care au fost sustinute lucrarile, obţinerea 

de brevete de invenţie sau certificate de inovare etc.. 

Universitatea va organiza o serie de manifestari stiintifice de nivel national sau cu 

participare internationala în care se vor prezenta în primul rând rezultatele cercetarilor proprii. 

Tematica acestor manifestari va cuprinde aspecte semnificative ale activitatii 

economice si sociale. 

Vor fi sustinute de asemenea simpozioane ale tinerelor cadre didactice pe teme 

specifice domeniului în care acestea s-au perfectionat sau se perfectioneaza prin 

lucrari de doctorat, precum si simpozioane ale masteranzilor cu cele mai 

semnificative rezultate din lucrarile de dizertatie. 

Rezultatele cercetărilor şi cele care provin din comunicări susţinute la manifestări 

ştiinţifice organizate de universitate vor fi publicate în revista „Strategii 

manageriale” cu apariţie trimestrială. 

 

     Prorector, 

                                                                     Prof.univ.dr.Ion Scurtu 

 


