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Lect. univ. dr. Cristina Gănescu este
unul dintre cele cinci cadre didactice ale
Universităţii Constantin Brâncoveanu
din Piteşti care au obţinut anul trecut
calitatea de postdoctorand şi, odată cu
ea, sarcina de a aprofunda o temă de
cercetare şi de a valorifica rezultatele
prin intermediul unor publicaţii
ştiinţifice de prestigiu şi prin
participarea la conferinţe internaţionale
din state membre ale Uniunii
Europene. În interviul acordat ziarului
nostru, ne-a povestit mai multe despre
cercetarea la care lucrează.

În cadrul cărei instituţii sunteţi
postdoctorand? 

- Şcoala Postdoctorală în Economie
(SpDAE) pe care o urmez se constituie
într-un program de formare continuă a
cercetătorilor de elită sub patronajul
celui mai înalt for de consacrare

ştiinţifică şi culturală al României,
Academia Română. Acest proiect
construieşte, din punct de vedere
instituţional, o structură care asigură o
carieră post-doctorală doctorilor în
economie, ce au astfel posibilitatea să-şi
continue cercetarea ştiinţifică doctorală
sau să dezvolte noi direcţii de cercetare
ştiinţifică fundamentală sau aplicativă
din domeniul lor de interes.

Ce presupune formarea prin acest
program postdoctoral?

- Formarea presupune parcurgerea a
două componente: componenta de
aprofundare a pregătirii de specialitate
şi interdisciplinară (4 luni) şi
componenta de cercetare ştiinţifică
postdoctorală (18 luni). Componenta
de aprofundare a pregătirii de
specialitate s-a desfăşurat în perioada
martie-iunie 2011, fiind necesară

pentru parcurgerea componentei de
cercetare ştiinţifică. Componenta de
cercetare ştiinţifică, demarată în iulie
2011, presupune stabilirea unui
program individual de cercetare
ştiinţifică postdoctorală, absolut necesar
realizării dizertaţiei postdoctorale. Am
ales să desfăşor acest program în cadrul
Institutului de Prognoză Economică
din cadrul Academiei Române, fiind
convinsă că astfel voi dezvolta aptitudini
şi abilităţi noi în domeniul cercetării
ştiinţifice economice. Şcoala
Postdoctorală pe care o urmez acordă o
bursă de cercetare postdoctorală pentru
o perioadă de 6 luni, destinată îndeosebi
documentării ştiinţifice.

Cum aţi obţinut această bursă?
- Posibilitatea de a accesa un

asemenea program de formare
postdoctorală a aparţinut oricărui tânăr

doctor în economie din România, cadru
didactic sau cercetător. Selectarea
candidaţilor pentru componenta I s-a
făcut prin concurs de admitere, în limita
unui număr de locuri disponibile, pe
baza unor criterii de selecţie, precum:
criterii de admisibilitate, criterii de
potenţial şi criterii de excelenţă.
Absolvirea componentei I a fost o
condiţie a participării la selecţia pentru
componenta II a stagiului postdoctoral.
Întrucât numărul de burse alocat era
mai mic decât numărul absolvenţilor
componentei I, a urmat o nouă selecţie,
în faţa unei comisii de înaltă ţinută
ştiinţifică, ce a analizat modul în care
fiecare dintre noi a reuşit să convingă de
capacitatea sa de a face faţă exigenţelor
acestei şcoli.

(continuare în pagina 2)
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Primii paşi
către o
şcoală altfel 

„Nu comunitatea şi societatea există pentru ca mediul antreprenorial să-şi poată
dezvolta afacerile, ci, dimpotrivă, afacerile funcţionează pentru a satisface nevoile
comunităţii!“ (Lect. univ. dr. Cristina Gănescu)

Postdoctoranzii UCB, 
pe baricadele cercetării ştiinţifice
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Începând de joi, 16 februarie,

Universitatea Constantin

Brâncoveanu s-a întâlnit cu elevii

din clasele a XII-a ale liceelor

argeşene pentru a le prezenta oferta

educaţională pentru următorul an

universitar. Au fost vizitate, până

acum, Colegiul Naţional Liceal

„Alexandru Odobescu”, Colegiul

Naţional „Zinca Golescu”, Liceul

„Ion Cantacuzino”, Liceul Teoretic

„Iulia Zamfirescu” din Mioveni,

Colegiul Tehnic „Costin D.

Neniţescu” şi Colegiul Tehnic

„Dimitrie Dima”. 

Printre multele preocupări

academice, extraşcolare şi chiar de

distracţie (o parte dintre elevi urmau

să plece în aceeaşi zi către Banchetul

de sfârşit de liceu), elevii au putut

afla mai multe despre cum îi poate

îndruma Universitatea Constantin

Brâncoveanu în viitoarea lor carieră,

fie că ştiau deja „ce vor să se facă în

momentul în care vor fi mari” sau că

urmează să ia această decizie.

Programele de studiu din domeniile

economic, juridic, administrativ şi al

ştiinţelor comunicării, facilităţile

oferite studenţilor precum acces

wireless în campus ori o taxă de

studiu accesibilă, consilierea în

carieră, posibilitatea de a participa la

conferinţe susţinute de practicienii

din diferite domenii, facilităţile de

petrecere a timpului liber - cum ar fi

clubul de fitness „Oxygen Club” şi

cafeneaua „Zebrano” - au făcut parte

din prezentare. 

Un alt punct important a fost

întâlnirea cu Tudor Popescu,

responsabilul Departamentului de

Relaţii Internaţionale, care le-a

vorbit despre numeroasele burse de

studiu pe care studenţii brâncoveni

le pot accesa prin programul

european de mobilităţi Erasmus sau

prin acorduri bilaterale, dar şi despre

posibilităţile de a merge în Europa

pentru a efectua stagii de practică în

diferite companii, organizaţii ori

universităţi. 

Mulţi dintre ei urmează chiar să

facă o vizită în campusul

Universităţii Constantin

Brâncoveanu în timpul Săptămânii

„Şcoala Altfel”, pentru a vedea ce

înseamnă să fii student pentru o zi.  

Primii paşi către o şcoală altfel 

Care este tema cercetării dvs. şi de aţi ales-o?
- Mi-am propus să elaborez o disertaţie

ştiinţifică postdoctorală având ca temă
„Responsabilitatea socială a întreprinderii:
raportul dintre eficienţa economică, justiţie
socială, cooperare, competiţie, solidaritate şi
incluziune socială”, deoarece sunt convinsă că
nu se poate vorbi despre performanţă în
absenţa unor rezultate observabile ale
implicării întreprinderilor în politici de
responsabilitate socială. În alegerea acestei

teme m-am bazat pe convingerea personală că
nu comunitatea şi societatea, în ansamblul ei,
există pentru ca mediul antreprenorial să-şi
poată dezvolta afacerile, ci, dimpotrivă,
afacerile funcţionează pentru a satisface
nevoile comunităţii. De asemenea, mi-am
îndeplinit astfel dorinţa de a continua, pe un
nou făgaş, cercetările anterioare întreprinse pe
parcursul studiilor doctorale, desigur, la un alt
nivel de analiză şi interpretare.

Care sunt obiectivele pe care v-aţi propus să

le atingeţi prin cercetarea dvs.?
- Obiectivele propuse au în vedere

următoarele aspecte: evidenţierea stadiului
curent al cercetării în domeniul
responsabilităţii sociale a întreprinderii, pe
baza consultării celor mai relevante surse
bibliografice; ilustrarea raportului dintre
eficienţa economică şi justiţia socială în
perspectiva dezvoltării sustenabile, dar şi dintre
competiţie, cooperare, solidaritate şi incluziune

socială; realizarea unei cercetări empirice,
judicioase şi exhaustive, privind impactul
responsabilităţii sociale asupra performanţelor
economice în context românesc şi european.

Cum intenţionaţi să valorificaţi rezultatele
acestei cercetări?

- Apreciez că cercetarea pe care o voi

întreprinde va contribui la rezolvarea unor
probleme încă nelămurite. Va reduce
dificultatea înţelegerii şi asigurării
comparabilităţii, la nivel global, între
iniţiativele sociale raportate de companii; va
pune la dispoziţie o metodologie clară şi un
instrumentar coerent care să stabilească
progresul companiilor în direcţia sprijinirii
dezvoltării sustenabile. Rezultatele cercetării
vor fi diseminate în publicaţii de specialitate
interne sau internaţionale, dar şi în cadrul
unor conferinţe ştiinţifice internaţionale
organizate în ţară sau în străinătate.

Ce înseamnă această bursă pentru cariera
dvs.? 

- De la bun început am apreciat ca fiind o
mare oportunitate, ceea ce s-a dovedit, iată, a
fi. Sunt din ce în ce mai sigură că participarea
la acest program de formare postdoctorală în
economie reprezintă o şansă pentru
dezvoltarea mea ca cercetător, dar şi ca
universitar. Universul meu s-a extins foarte
mult, încrederea în propriile aptitudini şi
capacităţi a crescut, cunoştinţele s-au dezvoltat
deoarece am avut ocazia de a pătrunde într-un
mediu elitist de cercetare economică avansată,
fructificând la maximum aceste posibilităţi.
Exigenţele sunt foarte mari, eforturile pe care
le facem, eu şi colegii mei, sunt şi ele foarte
importante, în condiţiile în care şcoala
postdoctorală pe care o urmăm reprezintă
referinţa cea mai înaltă a excelenţei în
cercetarea ştiinţifică economică fundamentală
postdoctorală din România. 

„Nu comunitatea şi societatea există pentru ca mediul antre -
pre norial să-şi poată dezvolta afacerile, ci, dimpotrivă, afa ce -
rile funcţionează pentru a satisface nevoile comunităţii!“

Postdoctoranzii UCB, pe baricadele cercetării ştiinţifice

„Sunt convinsă că nu
se poate vorbi despre
performanţă în ab -
sen ţa unor rezultate
observabile ale im pli  -
cării întreprinderilor
în politici de respon -
sa bilitate socială“.
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