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Ediţia I, 18 martie 2016Ediţia I, 18 martie 2016

Ediţia I a conferinței, s-a desfăşurat în data de 18 martie
2016, fiind organizată de Universitatea ”Constantin
Brâncoveanu” din Pitești, prin Facultatea de Finanţe-
Contabilitate Piteşti. Partenerii acestei conferinţe au fost: 
✓ Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul  Naţional

de Cercetări Economice, cel mai înalt for de cercetare
ştiinţifică din Republica Moldova; 
✓ Fundaţia pentru Învăţământ, Ştiinţă şi Cultură

”Prof.univ.dr. Alexandru Puiu”; 
✓ Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de

Ştiinţe Economice; 
✓ Universitatea ”Petru Maior” din Tg. Mureş, Facultatea

de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative; 
✓ Camera Auditorilor Financiari din România; 
✓ Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi

din România, filiala Argeş; 
✓ Camera de Comerţ şi Industrie Argeş; 
✓ Asociaţia Oamenilor de Afaceri Argeş.

Manifestarea ştiinţifică a creat un spaţiu de diseminare a
rezultatelor cercetării în domeniile contabilitate şi finanţe, dar
şi în domenii interdisciplinare, de mare interes atât pentru
mediul academic, cât şi pentru practicieni, şi a dezvoltat o
platformă de dezbatere a problemelor şi provocărilor acestor
domenii.  

Prezenta manifestare s-a bucurat de succes încă din acest
prim an, fiind considerată o oportunitate semnificativă de
cunoaştere şi dezvoltare, pe baza cercetărilor şi exemplelor de
bună practică. Este evident interesul deosebit manifestat de
cele 153 de cadre didactice, cercetători, doctoranzi,
reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale, practicieni din
domeniu, studenţi şi masteranzi, din cadrul a 25 de
universităţi, institute de cercetare şi asociaţii profesionale din
România, Republica Moldova şi Canada (Institutul Naţional de
Cercetări Economice, Academia de Ştiinţe a Moldovei;
Universitatea din Québec, Canada; Centrul de Cercetări
Financiar – Monetare ”Victor Slăvescu”, INCE, Academia
Română; Institutul de Economie Mondială al Academiei
Române; Academia de Studii Economice din Bucureşti;
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; Universitatea
”Ştefan cel Mare” din Suceava; Universitatea Valahia din
Târgovişte; Universitatea ”Petru Maior” din Tg. Mureş;
Universitatea de Vest din Timişoara; Universitatea Al. Ioan
Cuza din Iaşi; Universitatea Politehnică din Bucureşti;
Universitatea ”Spiru Haret” din Bucureşti, Universitatea
”Dunărea de Jos” din Galaţi etc). 

Ceremonia de deschidere a conferinţei s-a desfăşurat în
prezenţa reprezentanţilor partenerilor, a invitaţilor şi a
celorlalţi participanţi. Domnul Conf. univ. dr. Sebastian Ene,
prorectorul cu activitatea de cercetare al Universităţii
„Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, a condus lucrările
ceremoniei de deschidere, a prezentat un mesaj de salut din
partea domnului Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu, rectorul
Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti şi le-a
transmis invitaţilor din prezidiu rugămintea de a-şi exprima
propriile gânduri privitoate la conferinţă. 

continuare in pagina 2

Modulul Jean MonnetModulul Jean Monnet
”Politica regională europeană în acțiune””Politica regională europeană în acțiune”

(ERP 2020) la moment de bilanț (ERP 2020) la moment de bilanț 
În perioada 17 – 18 octombrie 2016, Comisia Europeană –

prin Directoratul General pentru Educație și Cultură (DG EAC)
– a organizat Conferința Anuală Jean Monnet cu tema
Guvernanța globală în contextul provocărilor globale.
Sesiunea plenară a conferinței a adus în atenția auditoriului
intervenții din partea Comisarului European pentru Educație,
Cultură, Tineret și Sport – Tibor Navracsis, a lui Claire Morel,
Directorul Diviziei Cooperare internațională în educație și în
domeniul tineretului; acțiuni Jean Monnet, Nathalie Tocci,
Director executiv al Institutului pentru Afaceri Internaționale
și  consilier al Înaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri
Externe și Politică de Securitate – Frederica Mogherini și Hyat
Sindi – membru al Consiliului de Stat din Arabia Saudită,
ambasador UNESCO și membru al board-ului consultativ
pentru știință al Secretariatului General al Națiunilor Unite. 

Sesiunile de lucru pe paneluri au reunit peste 250 de
profesori Jean Monnet din întreaga lume, subiectele de
discuție gravitând în jurul a trei teme: pace și securitate,
prosperitate și democrație. Conf. univ. dr. Cristina Șerbănică –
coordonatorul Modulului Jean Monnet ”European Regional
Policy in Action” (ERP2020) – a reprezentat Universitatea
Constantin Brâncoveanu la acest eveniment în cadrul
Grupului de lucru pentru Strategia Pieței Unice și Semestrul
European: guvernanța creșterii inteligente, durabile și
inclusive în Uniunea Europeană.

Lucrările conferinței au beneficiat de expertiza unor
funcționari europeni de rang înalt, reprezentând Directoratele
Migrație și Afaceri interne (DG HOME), Creștere (DG GROWTH),
Comerț (DG TRADE) sau Politica de vecinătate și extindere (DG
NEAR). Finalul evenimentului a adus participanții în jurul
mesei rotunde cu tema: ”Rolul învățământului superior în
guvernanța globală”, concluziile finale fiind sintetizate de
Adam Tyson, Directorul Diviziei Modernizarea Educației II din
cadrul Comisiei Europene. 

Conf. univ. dr. Cristina
Șerbănică:

”Concluzia celor două
zile de discuții la nivel
înalt despre prezentul și
mai ales despre viitorul
Uniunii Europene a fost
aceea că Europa trebuie
să devină mai
pragmatică în relația cu
partenerii externi și mai
socială în raport cu
propriii cetățeni.
Reziliența este astăzi
cuvântul de ordine
pentru Europa,
împreună cu obligația
de a restabili încrederea
în valorile europene”.

totul despre Modul
Jean Monnet 

în numărul următor 

Conferinţa Internaţională “KnowledgeConferinţa Internaţională “Knowledge
Economy – Challenges of the 21 Century”Economy – Challenges of the 21 Century”

se află la cea de-a patra ediţiese află la cea de-a patra ediţie

ORGANIZATOR:
Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti
Parteneri: 
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do

Porto (ISCAP) 
Institutul Regiunilor din Europa
Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române
Asociaţia Română de Ştiinţe Regionale
Consiliul Judeţean Argeş
Primăria Municipiului Piteşti
Tema a fost una de un interes deosebit în actualul context

internaţional: ,,Europa sub presiune – Criza economică şi
socială,, - EUROPE UNDER PRESSURE – THE SOCIAL AND
ECONOMIC CRISIS

Scopul conferinţei:
Identificarea problemelor economico-sociale cu care se

confruntă Europa în ultima perioadă. Criza şi ameninţarea
exiturilor, a migraţiei şi a modelului actual de dezvoltare.
Soluţii şi strategii pentru atenuarea şi ameliorarea acestor efe

În cadrul celor şase secţiuni s-au înscris peste 140 de lucrări
realizate de 190 de cercetători şi cadre universitare. Este
evenimentul care a adunat cele mai multe comunicări
ştiinţifice de la lansare şi până în prezent. Au transmis lucrări
cercetători şi cadre didactice din 25 de universităţi din ţară şi
străinătate (Portugalia, Turcia, Marea Britanie) şi de la 5
Institute de Cercetare.

Conf. univ. dr. Sebastian Ene, prorector
activitatea de cercetare, Universitatea
Constantin Brâncoveanu - Cea de-a patra ediție a
conferinței internaționale Economia cunoașterii – provocările
secolului XXI a avut un succes deosebit, datorat temei de mare
actualitate Europa sub presiune – criza economică și socială
dar și ca urmare a faptului că UCB a optat pentru accesul
gratuit al participanților, dovedind, încă o dată preocupările
pentru susținerea cercetării științifice. În cadrul celor șase
secțiuni au fost transmise peste 160 de lucrări ale
cercetătorilor și cadrelor didactice din șase țări (România,
Portugalia, Luxemburg, Canada, Marea Britanie și Turcia), 27
de universități și cinci institute de cercetare.

Apreciez că această conferință a fost o reușită nu numai
datorită numărului mare de participanți dar și prin prisma
calității lucrărilor și a expunerilor. Au fost dezbătute subiecte
spinoase precum migrația, conjunctura politică actuală, rolul
României în Europa și în plan regional.

Le mulțumesc, pe această cale, tuturor participanților și îi
invit, de pe acum, la următoarele conferințe organizate de
UCB în anul 2017.

continuare în pagina 3 și 4
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”CONTABILITATEA ŞI FINANŢELE – LIMBAJE UNIVERSALE ALE AFACERILOR””CONTABILITATEA ŞI FINANŢELE – LIMBAJE UNIVERSALE ALE AFACERILOR”

Mulțumim sponsorilorMulțumim sponsorilor

S.C. COST CONTAB SERVICII PROFESIONAL S.R.L.

S.C. COFETĂRIA RIBANA S.R.L.

FLORĂRIA ANASTASIA – I.I. TOADER ROXANA – MIHAELA

În cadrul Secţiunii I. Dimensiuni şi provocări ale
contabilităţii şi auditului au fost înscrise 41 de lucrări (10
lucrări au fost prezentate şi 8 lucrări au beneficiat de
prezentare virtuală). Temele dezbătute au făcut referire la׃
contributia auditului intern în funcţionalitatea
departamentului financiar-contabil în cadrul unei entităţi;
informaţia contabilă şi rolul său în fundamentarea deciziilor
manageriale; evoluţia performanţelor Curţii de Conturi în
perioada 2014-2015; contabilitatea ca ştiinţă socială;
contabilitatea mărfurilor la preţ de vânzare cu amănuntul;
perspectivele auditului intern în sistemul bancar - provocări şi
oportunităţi; studiu privind rapoartele Consiliului
Internaţional de Audit; rolul managementului riscului în
cadrul entităţii; riscul informaţional şi necesitatea auditului.
Au fost prezenţi invitaţi atât din mediul academic (profesori şi
doctoranzi de la Universitatea Valahia din Târgovişte şi de la
Academia de Studii Economice din Bucureşti), cât şi din
mediul de afaceri (CAFR, CECCAR, AOA şi economişti -
reprezentanţi ai firmelor de contabilitate).

La Secțiunea II. Dimensiuni și provocări ale finanțelor
publice și private s-au înscris 30 de participanți,
reprezentanți ai unor instituții de prestigiu: Centrul de
Cercetări Financiar Monetare ,,Victor Slăvescu” al Academiei
Române, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca,
Universitatea Atheneum, Institutul Național de Cercetări
Economice al Academiei de Științe a Moldovei, Universitatea
”Petru Maior” din Tg. Mureș, Universitatea de Vest din
Timișoara, Academia de Studii Economice din București,
Universitatea Al. Ioan Cuza din Iași, Universitatea Valahia din
Târgoviște, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava.
Dezbaterile în cadrul secțiunii au fost de mare interes atât
pentru cadrele didactice, cât și pentru cercetătorii și
practicienii prezenți, realizându-se o radiografie a sistemului
fiscal public și privat, a crizei economico-financiare și
propunând soluții pentru îmbunătățirea serviciilor publice,
modernizarea sistemului public și creșterea economică.

În cadrul Secţiunii III. Competitivitate şi creştere eficientă
prin modele de afaceri sustenabile s-au înscris 58 de lucrări,
aparţinând unui număr de 71 de autori. S-au dezbătut teme de
interes, precum competitivitatea modelelor de afaceri în
comerțul electronic, rolul politicilor promoționale în creșterea
competitivității, avantajul competitiv al regiunilor Uniunii
Europene, analiza caracteristicilor organizațiilor competitive,
antreprenoriatul și inovarea, piloni ai competitivității etc. Au
participat doctoranzi și cadre didactice din cadrul Universității
”Constantin Brâncoveanu” din Pitești, Universitatea Valahia din
Târgoviște, Universitatea Politehnică din București, Universitatea
din București.

Având în vedere toate aceste aspecte, apreciez că
manifestarea a contribuit la sporirea vizibilităţii Universităţii
”Constantin Brâncoveanu” în ţară şi în străinătate, îmbunătăţirea
imaginii în rândul cadrelor didactice şi profesioniştilor din
domeniu, creşterea prestigiului revistei Strategii manageriale şi
crearea de noi posibilităţi de dezvoltare a unor reţele de
cercetare cu parteneri din ţară şi străinătate.

MESAJE DE SUCCES ŞI FELICITĂRI DINMESAJE DE SUCCES ŞI FELICITĂRI DIN
PARTEA PARTENERILOR: PARTEA PARTENERILOR: 

Camera Auditorilor Financiari din România a
primit cu plăcere invitația de a participa în calitate de
partener la prima ediție a conferinței științifice
internaționale Accounting and Finance – The Global
Languages in Business. Astfel de manifestări
îmbunătățesc colaborarea dintre universități și ajută
autorii să își amelioreze articolele. Numărul mare de
participanți demonstrează necesitatea organizării unor
evenimente de acest gen. În calitate de organism ce
reprezintă profesia de auditor în România încurajăm
asemenea inițiative. Ne dorim ca rezultatele cercetării
să fie utile 

organismelor de standardizare și de reglementare, să
ofere o imagine corectă a profesiei în țara noastră și la
nivel internațional, înainte de implementarea unor
Directive europene ce vor schimba activitatea de audit
și procesul de raportare al entităților. 

Felicităm colectivul Universității Constantin
Brâncoveanu din Pitești pentru coordonarea

ireproșabilă a lucrărilor conferinței.

Conf. cercetător dr. RODICA PERCIUN,
Institutul Naţional de Cercetări Economice,

Academia de Ştiinţe a Moldovei, Republica
Moldova

“În numele Secţiei Politici Financiare şi Monetare a
Institutului Naţional de Cercetări Economice al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerului Economiei, vă adresez
sincere felicitări cu ocazia Primei ediţii  a Conferinţei
Ştiinţifice Internaţionale “Contabilitatea şi finanţele-
limbaje universale ale afacerilor”, organizată de
Facultatea de Finanţe – Contabilitate a Universităţii
“Constantin Brâncoveanu” din Piteşti. Apreciem şi ţinem
mult la parteneriatul nostru. Institutul Naţional de
Cercetări Economice este, în prezent, unica instituţie
publică specializată nemijlocit în cercetarea economică
din Republica Moldova. Sunt convinsă că această
colaborare va contribui la promovarea spiritului
participativ şi stimularea iniţiativelor tinerilor şi va crea
un sistem complex şi modern de cercetare ştiinţifică care
se preocupă cu studierea sinergetică a  problemelor
actuale şi analiza fenomenelor de perspectivă ale
economiilor naţionale. Cu prilejul acestui eveniment de
înaltă demnitate, vă doresc succese atât în dezvoltarea
capacităţilor umane şi promovarea tinerilor cercetători,
cât şi în realizarea de cercetări excelente prin publicaţii
ştiinţifice. Cu această ocazie, dorim să vă asigurăm de
întreaga noastră consideraţie şi susţinere în toate
demersurile dumneavoastră. Rămânem în speranţa că,
prin eforturile noastre conjugate şi prin colaborarea deja
iniţiată, vom reuşi să obţinem excelenţa ştiinţifică,
încununată cu rezultatele de impact aşteptat”.

Conf. univ. dr. VALENTIN RADU, Universitatea
Valahia din Târgovişte, prodecan, Facultatea de

Ştiinţe Economice
“Universitatea Constantin Brâncoveanu, împreună cu

partenerii implicaţi în organizarea Conferintei Ştiinţifice
Internaţionale cu titlul “Contabilitatea şi finanţele-
limbaje universale ale afacerilor”, a demonstrat încă o
dată maturitate şi perseverenţă în tratarea unor aspecte
economice ale societăţii contemporante. Conferinţa a
reunit un număr mare de specialişti în domeniul financiar-
contabil, cadre didactice, doctoranzi şi masteranzi ce au
manifestat un interes deosebit pentru dezbatere şi dialog
în identificarea noilor dimensiuni şi provocări specifice

contabilităţii, finanţelor şi auditului. În cadrul conferinţei
au fost prezentate într-o bună manieră ştiinţifică, lucrări
ştiinţifice ce au tratat teme de actualitate ale mediului
economic. Aflată la prima ediţie, manifestarea se anunţă
a deveni un eveniment ciclic,  specific, cu ramificaţii
transnaţionale. Salutăm organizatorii şi ne manifestăm
convingerea că această conferinţă se va înscrie în agenda
anuală a oricărui specialist din domeniu.”

Prof. univ. dr. ZSUZSANNA SZABO, Universitatea
„Petru Maior” din Târgu-Mureş, decan, Facultatea de

Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative
“Marcaţi de sensurile de o certă importanţă spirituală

prilejuite de Conferinţa Ştiinţifică Internaţională
“Contabilitatea şi finanţele-limbaje universale ale
afacerilor”, în numele Consiliului şi al colegilor de la
Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative
de la Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş, transmit
calde urări de succes distinşilor participanţi şi felicitări
celor care s-au implicat, cu abnegaţie şi dăruire, în
organizarea acestui important eveniment ştiinţific.
Cercetarea generează cunoaştere, creează condiţii
favorabile schimbării şi prosperităţii în toate domeniile. În
acest sens, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională
“Contabilitatea şi finanţele-limbaje universale ale
afacerilor”, organizată de Universitatea Constantin
Brâncoveanu din Piteşti,  vine să contribuie la nobila
misiune căreia îi suntem cu toţii dedicaţi. Fie ca această
conferinţă internaţională să se constituie ca un important
forum academic de cercetare ştiinţifică de tradiţie, în
măsură să creeze o reţea de cercetare la nivel naţional şi
internaţional şi să disemineze noi baze de cunoaştere în
lumea ştiinţei contemporane, cu succese tot mai mari de
la an la an! Vă felicit şi vă doresc succes!”
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Secţiune Specială sub patronajul
Modulului  Jean Monnet.  Strategii  şi

politici  de dezvoltare regională în Europa
Centrală şi  de Est

Joi ,  17 noiembrie 2016,  special işt i i  în  economie,
dezvoltare regională şi  politici  publice îşi  vor prezenta
rezultatele cercetări lor şi  studii lor realizate şi  îşi  vor
împărtăşi  opinii le şti inţif ice în cadrul Secţiunii  Speciale
organizată  sub patronajul  M odulului  ”Strategi i  ş i
politici  de dezvoltare regională în Europa Centrală şi
de  Est ”.  Programul  S ecţ iuni i  inc lude 32 de lucrăr i
aparţinând unor economişti  provenind de la o varietate
de instituţi i  de învăţământ şi  cercetare din ţară şi  din
stră inătate,  după cum ur mează:  Univers i tatea
Constant in  Brâncoveanu din  Pi teşt i ,  Univers i tatea
Gyresun din Turcia,  Academia de Studii  Economice din
Bucureşt i ,  Univers i tatea  Aurel  Vla icu  din  Arad,

Universitatea Gheorghe Asachi din Iaşi ,  Universitatea
Dunărea de Jos din Galaţ i ,  Universitatea Hyperion,
Universitatea Româno-Americană, Universitatea Petru
Andrei din Iaşi ,  Universitatea Transilvania din Braşov,
Universitatea Spiru Haret din Bucureşti ,  Universitatea
M ar i t imă din  Constanţa ,  Univers i tatea  de Vest  d in
Timişoara ,  Univers i tatea  Lucian B laga din  S ib iu,
Universitatea Vasile Goldiş din Arad, Institutul Naţional
de Cercetare  Şt i inţ i f ică  pentru  Muncă ş i  Protecţ ie
Socială,  Institutul de Prognoză al  Academiei Române şi
Institutul de Economie Naţională,  

Î ntre  subiec te le  af late  pe agenda secţ iuni i  se
numără :  pol i t ica  regională  europeană,  dez voltarea
regională  sub inf luenţa  proceselor  de  global izare,
economia digitală,  pieţele globale şi  locale de energie,
invest i ţ i i le  s t ră ine  di rec te  ş i  economia  creat ivă ,
migraţ ia ,  pol i t ic i le  de  ocupare  ş i  ca l i tate  a  v ieţ i i ,
dez voltarea  sec torului  IMM,  a  tur ismului ,
transporturilor şi  a economiei verzi  ş .a.  

CCoonnffeerriinnţţaa  IInntteerrnnaaţţiioonnaallăă  ““KKnnoowwlleeddggee  EEccoonnoommyy  ––  CChhaalllleennggeess  ooff  tthhee  2211  CCeennttuurryy””  

Secţiunea Politici  sociale şi  educaţionale

În cadrul secţiunii  „Social  and Educational Policies”
au fost înscrise un număr de 24 de lucrări .  Autori i
acestor lucrări  sunt cadre didactice din Universitatea
Constantin Brâncoveanu şi  din alte centre universitare
din ţară şi  străinătate.  

Af i l ierea  autor i lor  par t ic ipanţ i  la  confer inţa
internaţională organizată de Universitatea Constantin
Brâncoveanu este una diversă (Academia de Studi i
Economice Bucureşti ,  Academia Română, Universitatea
Creşt ină  Dimitr ie  Cantemir,  Univers i tatea  R omâno -
Americană, Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu

Jiu,  Universitatea Valahia din Târgovişte,  Universitatea
Spiru  Haret ,  Şcoala  Naţ ională  de  Studi i  Pol i t ice  ş i
Administrative,  Universitatea din Giresun, Turcia).

În cadrul  secţiuni i  Pol it ic i  sociale ş i  educaţionale
alături  de autorii  din mediul universitar vor participa şi
autor i  d in  învăţământul  preunivers i tar  (Colegiul
Economic Maria Teiuleanu Piteşti ,  Liceul Teoretic Ion
Cantacuzino Piteşti ,  L iceul  Tehnologic Petre Ionescu
Muscel din Domneşti) .

Dintre aspectele abordate în lucrări  de către autori
amintim: educaţia privită ca pilon pentru dezvoltarea
durabi lă ,  pol i t ic i  educaţ ionale  în  cadrul  Uniuni i
Europene,  educaţia  creat ivă în  contex tul  economiei
cunoaşteri i ,  relaţia dintre absolvenţi  şi  piaţa muncii .  

Secţiunea Politici  f inanciare şi  contabile
şi  guvernanţă corporatistă în contex t

global

La secţiunea “Financial  and accounting policies and
corporate Governance in the global context” s-au înscris
40 de participanţi ,  reprezentanţi  ai  unor universităţi  de
prestigiu din România:  Universitatea , ,Dunărea de Jos”
din Galaţi ,  Universitatea Petrol  ş i  Gaze din Ploieşti ,
Univers i tatea  Alexandru Ioan Cuza din  Iaş i ,
Universitatea , ,Gheorghe Asachi” din Iaşi ,  Universitatea

Valahia din Târgovişte,  Universitatea Politehnica din
Bucureşt i ,  Univers i tatea  , ,Constant in  Brâncuşi ” d in
Târgu-Jiu,  Academia de Studii  Economice Bucureşti ,
Universitatea , ,Lucian Blaga” din Sibiu,  Universitatea
Spiru Haret,  Universitatea , ,Dimitrie Cantemir ”.   

Par t ic ipanţ i i  sunt  cadre  d idac t ice,  cercetător i ,
auditori  interni,  auditori  f inanciari  şi  prezintă teme de
interes  pentru  sec torul  publ ic  ş i  pr ivat ,  pentru
guver nanţa  cor porat ivă ,  invest i tor i ,  inst i tuţ i i
guver namentale,  inst i tuţ i i  bancare,  contabi l i ,
economişti ,  auditori .

Secţiunea Management strategic şi  antreprenoriat

În cadrul secţiunii  „Strategic management and entrepreneurship” au fost înscrise 38 de lucrări  care
abordează subiecte din domeniul resurselor umane, managementului strategic,  comunicării  manageriale,
comportamentului organizaţional şi  managementului  întreprinderilor mici  şi  mijlocii .  

Participanţii  la lucrări le acestei secţiuni provin de la:  Academia de Studii  Economice din Bucureşti ,
Universitatea de Vest din Timişoara,  Universitatea Petrol şi  Gaze din Ploieşti ,  Universitatea Valahia din
Târgovişte,  Univers i te  du Quebec en Abit ib i  –  Temiscamingue (Canada) ,  Univers i tatea  Bucureşt i ,
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu,  Institutul de Economie Naţională din cadrul Academiei Române,
Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, Universitatea Hyperion din Bucureşti ,  Universitatea Constantin
Brâncoveanu din Piteşti  etc.

Secţiunea Marketing şi  turism

La secţ iunea “M ar ket ing and Tour ism” au fost
înscrise 12 lucrări ,  dintre care 4 aparţin cadrelor
didactice din Universitatea Constantin Brâncoveanu
şi 8 unor autori  din alte universităţi  şi  centre de
cercetare:  University of  Bedfordshire (Luton,  UK ) ,
Univers i tatea  Constant in  Brâncuşi ,  Univers i tatea
Dimitrie Cantemir,  Academia Română, Institutul de

Prognoză Economică.
Temele se circumscriu domeniului secţiunii  iar cele

mai interesante tratează subiecte precum: „Brexit
impac ts  on br i t i sh  tour ism”,  „Complex  mar ket
analysis model based on complex system of strategic
decision needs for business company ”,  „Peer-to-peer
accommodation -  collaborative economical form. I ts
impac t  in  the  tour ist  industr y ”,  „Aspec ts  of  the
tourism market development within the european
rural space.”

Secţiunea Drept European şi  Politici
Publice

Secţiunea „European Law and public policies” se
bucură  de interesul  acordat  de  un număr  de 12
persoane -  cadre didactice,  cercetători ,  oameni de
afaceri  şi  doctoranzi -  din România,  din oraşe precum
Piteşti ,  Sibiu,  Timişoara,  Bucureşti ,  Râmnicu Vâlcea şi
Satu  M are.  S ecţ iunea găzduieşte  de asemenea ş i
lucrarea  unui  doc torand la  Univers i tatea  d in
Luxemburg,  o  lucrare  care  abordează competenţa
legislativă a Uniunii  Europene cu privire la dreptul
penal şi  tratatul de la Lisabona. Majoritatea temelor şi

subiec te lor  abordate  în  ar t icole le  ş i  cercetăr i le
participanţilor se referă la aspecte din sfera dreptului
european:  dreptur i le  omului ,  l ibera  mişcare  a
cetăţeni lor,  protecţ ia  consumator i lor,  pol i t ica  de
salar izare  a  funcţ ionar i lor  publ ic i ,  autonomia
guvernăr i i  locale,  problematica  migraţ ie i  etc.  Una
dintre lucrări  prezintă,  de asemenea, aspecte legate
de rolul concurenţei în spaţiul competitiv al  Republici i
Moldova din perspectiva autoarei care lucrează într-o
companie de consultanţă ş i  asistenţă în domeniul
concurenţ ia l .  D e asemenea,  una dintre  lucrăr i le
înscrise în secţiune abordează şi  analizează subiectul
traducerilor textelor legale şi  juridice în şi  din l imba
engleză şi  a problemelor aferente.
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Prof. univ. dr. Mariana Bălan, Institutul de

Prognoză Economică, Academia Română –

Mulțumesc conducerii Universității Constantin

Brâncoveanu pentru invitația de a fi parteneri la

organizarea acestei prestigioase conferințe. Este o

oportunitate pentru a întări relațiile de colaborare

dintre cadrele didactice din instituțiile noastre. 

Prof. univ. dr. Luminița Constantin, Președinte

Asociația Română de Științe Regionale, Academia de

Studii Economice din București – Mulțumesc pentru

invitația de a participa la această conferință și pentru

parteneriatul în baza căruia anul viitor, în perioada 12-13

mai, se va organiza la Universitatea Constantin

Brâncoveanu a XI- a ediție a Conferinței Internaționale a

Asociației Române de Științe Regionale. Vă mulțumim pentru deschiderea pe care ați manifestat-o

pentru organizarea împreună a conferinței care va permite analiza problemelor tuturor regiunilor din

țara noastră.

Prof. univ. dr. Nilghiun Ismail, Universitatea

Giresun din Turcia – O conferință la care am

participat cu multă plăcere. Am întâlnit mulți colegi

și am făcut primul pas pentru cooperarea în

proiecte europene. 

Conf. univ. dr. Miltiade Vasile Stanciu, Universitatea Spiru Haret București – 

Mulțumesc organizatorilor pentru oportunitatea de a

discuta problemele actuale naționale și europene. A fost una

dintre ocaziile de a identifica soluții la necesitățile economiei

românești și nu numai. Aștept, încă de pe acum, viitoarea

ediție a conferinței pentru a cunoaște oameni specialiști, cum

sunt și organizatorii prezentei conferințe. Actualitatea temelor

analizate, cât și oportunitatea prezentării lor, reiese și din

numărul mare al comunicărilor trimise de participanți.

Felicitări organizatorilor și la cât mai multe proiecte

îndeplinite!

Conf. univ. dr. Derya Altunbas, Universitatea

Giresun din Turcia – Conferința a fost una productivă și

inovativă pentru dezvoltarea proiectelor viitoare.

Participarea la conferință a fost foarte  utilă pentru mine și

a reprezentat un pas foarte important pentru dezvoltarea

cooperării în domeniul cercetării.

Conf. univ. dr. Mihaela Asandei, decan Facultatea Management Marketing în Afaceri

Economice din Pitești, Universitatea Constantin Brâncoveanu – În cadrul secțiunii Strategic

Management and Entrepreneurship & Marketing and Tourism, ne-am bucurat de o atmosferă

colegială, destinsă, caracteristică

unor laboratoare de creație

științifică, în care tinerii cercetători și

maturii în ale cercetării academice și-

au prezentat deopotrivă roadele

muncii pe acest tărâm, au schimbat

puncte de vedere, păreri despre

lucrările prezentate și au stabilit

viitoare colaborări științifice. Au fost

prezenți colegi din universități ca:

Universitatea Valahia din Târgoviște,

Academia de Studii Economice din

București, Universitatea Lucian Blaga

din Sibiu, Universitatea din București, Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române și

Universitatea Constantin Brâncoveanu. 

Au fost prezentate lucrări de la unele pur teoretice, reprezentând părți din teze de doctorat, la lucrări

abordând aspecte ale managementului în firmele românești sau multinaționale, dezvoltări

conceptuale sau metodologice din domeniul marketingului sau turismului. Au stârnit interesul celor

prezenți lucrări despre: resursele intangibile, impactul rețelelor sociale asupra mediului afacerilor,

cultura organizațională, tipurile de personalitate în management, metodele de management aplicate

pe piața muncii, rolul resurselor umane în demersul educațional, digitalizarea economiei românești,

impactul schimbărilor climatice asupra  economiei, auditul sistemelor informatice. În sfera

marketingului și turismului s-au prezentat lucrări interesante, incitante și originale, ca: impactul

practicilor marketingului verde asupra competitivității naționale în U.E., marketingul-mix extins pe

cazul restaurantului (cu trei stele Michelin) El Celler de Can Roca din Spania, impactul turismului asupra

creșterii economice pe zona de coastă a României, economia colaborativă și impactul ei asupra

turismului, inovația în turism. 

Sperând într-o ediție viitoare mai bogată în comunicări, așteptăm din partea colegilor noi domenii

de interes pentru viitoare aprofundări științifice!

Conf. univ. dr. Cristina Șerbănică, prodecan Facultatea de Științe Juridice, Administrative și

ale Comunicării, Universitatea Constantin

Brâncoveanu – Secțiunea Jean Monnet s-a bucurat de o

prezență de calitate, numeric și sub raport științific. Am

avut cu toții parte de discuții antrenante, care au deschis

noi perspective pentru cercetări comune și abordări multi

și interdisciplinare. În luna mai a anului 2017, ne vom da

întâlnire – în formulă lărgită – la cea de-a XI-a Conferință

internațională a Asociației Române de Științe Regionale,

tot la Pitești, la UCB. Vom fi, astfel, mai aproape, de scopul

propus, acela de a încuraja reflecția și implicarea în găsirea

de soluții pentru provocările regionale.

Conf. univ. dr. Mihaela Savu, director Departament Științe Economice, Universitatea

Constantin Brâncoveanu – Conferința organizată de

Universitatea Constantin Brâncoveanu a oferit prilejul

întâlnirii cadrelor didactice din mai multe universități

(Academia de Studii Economice din București, Universitatea

Valahia din Târgoviște, Universitatea Spiru Haret din

București, Universitatea Giresun din Turcia și Universitatea

Constantin Brâncoveanu) și derulării discuțiilor pe teme de

interes legate de secțiunea la care au participat. Prezentarea

lucrărilor a fost însoțită de dezbateri între participanți cu

privire la aspectele alegate de politicile sociale și

educaționale aplicate atât la nivelul țării noastre, cât și la nivel european.

Aștept cu interes următoarele manifestări științifice organizate de universitatea noastră pentru a

continua dezbaterile începute pe 17 noiembrie 2016, deoarece toți cei care au participat la secțiunea

Politici sociale și educaționale și-au arătat dorința de a reveni la noi și de a colabora în perioada

următoare. 

Lect. univ. dr. Corina Ducu, Universitatea Constantin Brâncoveanu -  Secțiunea ″Financial and

accounting policies and corporate governance″ a

reprezentat un spațiu de diseminare a rezultatelor cercetării

dintr-o serie  de domenii, precum: finanțe, contabilitate,

guvernanță corporativă, analiză economico-financiară,

audit și managementul riscurilor, constituind astfel o

platformă de prezentare și dezbatere a informațiilor,

problemelor și provocărilor acestor domenii.

La discuții au luat parte: reprezentanţi ai organizaţiilor

profesionale și instituțiilor publice; cercetători și practicieni

din domeniile menționate; cadre didactice universitare;

doctoranzi, masteranzi și studenți. Temele dezbătute au

vizat importanța auditului intern în cadrul unei entități; raportarea financiară a diferitelor elemente

bilanțiere; practicile contabile utilizate în condițiile economice actuale; metode de gestionare a

riscurilor financiare și contabile; modalități de analiză a indicatorilor financiari; importanța aplicării

principiilor contabile; acuitatea normalizării contabile; amenințări la adresa prezentării fidele a

situațiilor financiare; piețele bursiere în contextul economic actual; analiza datoriei publice, a

veniturilor publice și a cheltuielilor publice; necesitatea guvernanței corporative. 
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