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RAPORT FINAL PRIVIND DESFĂŞURAREA
CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE

”CONTABILITATEA ŞI FINANŢELE – LIMBAJE UNIVERSALE ALE AFACERILOR”, Ediţia a
II-a, 17 martie 2017

Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, prin Facultatea de Finanţe-Contabilitate Piteşti și Centrul de Cercetări Financiar-Contabile Piteşti, au organizat cea de-a doua ediție a Conferinței Științifice Internaționale “CONTABILITATEA ŞI FINANŢELE –LIMBAJE UNIVERSALE ALE AFACERILOR”, în data de 17 martie 2017.Partenerii acestei manifestări științifice au fost: Academia de Științe a Moldovei șiMinisterului Economiei, Institutul Național de Cercetări Economice, Republica Moldova;Universitatea ”Petru Maior” din Târgu-Mureș; Universitatea Valahia din Târgoviște; Centrulde Cercetări Financiare și Monetare “Victor Slăvescu”, Institutul Național de CercetăriEconomice ”Costin C. Kirițescu”, Academia Română; Fundația pentru Învățământ, Știință șiCultură ”Prof. Univ. Dr. Alexandru Puiu”; Camera Auditorilor Financiari din România;Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, Filiala Argeș.Manifestarea ştiinţifică a creat un spaţiu de diseminare a rezultatelor cercetării îndomenii precum contabilitate, finanţe, informatică economică, management, marketing, demare interes atât pentru mediul academic, cât şi pentru practicieni, şi a dezvoltat oplatformă de dezbatere a problemelor şi provocărilor acestor domenii.Cei peste 100 de cercetători înscriși în program au dezbătut teme de interes pentrueconomia actuală, în cadrul următoarelor secţiuni:Secţiunea I. Modelarea sistemelor informatice pentru afaceriSecţiunea II. Problemele actuale ale contabilităţii şi auditului financiarSecţiunea III. Rolul şi funcţiile finanţelor publice şi privateSecţiunea IV. Sustenabilitate şi inovare pentru performanţă economicăPrezenta manifestare s-a bucurat de succes şi la cea de-a doua sa ediţie, fiindconsiderată o oportunitate semnificativă de cunoaştere şi dezvoltare, pe baza cercetărilorşi exemplelor de bună practică. Este evident interesul deosebit manifestat de cele 115cadre didactice, cercetători, doctoranzi, reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale,practicieni din domeniu, studenţi şi masteranzi, din cadrul a 18 universităţi, institute decercetare şi asociaţii profesionale din România, Republica Moldova şi Canada (InstitutulNaţional de Cercetări Economice, Academia de Ştiinţe a Moldovei din Chişinău;Universitatea de Studii Politice și Economice Europene din Chișinău; Universitatea de Statdin Bălţi, Republica Moldova; Academia de Studii Economice a Moldovei, RepublicaMoldova; Universitatea din Québec, Canada; Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare”Victor Slăvescu”, INCE, Academia Română; Academia de Studii Economice din Bucureşti;Universitatea din București; Universitatea “Vasile Goldiş” din Arad; Universitatea ”Ştefancel Mare” din Suceava; Universitatea Valahia din Târgovişte; Universitatea ”Petru Maior”din Tg. Mureş; Universitatea de Vest din Timişoara; Universitatea ”Al. Ioan Cuza” din Iași;Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia).
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De asemenea, conferinţa a reuşit să creeze o legătură vizibilă între mediuluniversitar şi mediul de afaceri, stimulând prezentarea studiilor şi cercetărilor aplicate, cerăspund cerinţelor actuale ale economiei şi necesităţii creării şi dezvoltării unor modele deafaceri sustenabile şi performante.Fără a percepe taxă de participare şi de publicare, conferinţa a oferit autoriloroportunităţi de publicare a articolelor lor în Revista ”Economia Contemporană”, indexatăRePEc, IDEAS, BASE, OAJI, ISSN 2537-4222, ISSN-L 2537-4222, Ed. IndependenţaEconomică şi în Revista „Audit financiar”, indexată RePEc, EBSCO, ProQuest, Cabell’s,Ulrich’s, ISSN 1583-5812, ISSN-L 1844-8801.Ceremonia de deschidere a conferinţei s-a desfăşurat în prezenţa reprezentanţilorpartenerilor, a invitaţilor şi a celorlalţi participanţi. Domnul Conf. univ. dr. Sebastian Ene,prorectorul cu activitatea de cercetare al Universităţii „Constantin Brâncoveanu” dinPiteşti, a condus lucrările ceremoniei de deschidere, a prezentat un mesaj de salut dinpartea domnului Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu, rectorul Universităţii „ConstantinBrâncoveanu” din Piteşti şi le-a transmis invitaţilor din prezidiu rugămintea de a-şiexprima propriile gânduri privitoate la conferinţă.Doamna Conf. univ. dr. Daniela Ştefănescu, decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice,Juridice şi Admistrative, Universitatea „Petru Maior” din Târgovişte, a salutat parteneriatulcu Universitatea noastră şi şi-a exprimat dorinţa de a dezvolta aceste relaţii şi în viitor.Domnul Dr. Mihail Dimitriu, cercetător ştiinţific, Şeful DepartamentuluiMicroeconomie financiară, Centrul de Cercetăti Financiare şi Monetare „Victor Slăvescu”,din cadrul Academiei Române, s-a arătat bucuros de a crea noi oportunităţi de colaborareîn activitatea de cercetare.Domnul Radu Prodan, coordonatorul Departamentului Admitere, Pregătire Continuăşi Stagiari, din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din România, a prezentat cu cuvânt desalut din partea acestui organism profesional.Domnul Daniel Matei, preşedintele Corpului Experţilor Contabili şi ContabililorAutorizaţi din România, Filiala Argeş, şi-a exprimat deschiderea acestor organismeprofesionale către colaborarea cu Universitatea „Constantin Brâncoveanu”.S-a prezentat cuvântul de salut al doamnei Cercetător Ştiinţific Dr. Habil. RodicaPerciun, Şefa Secţiei Politici Financiare şi Monetare, Academia de Ştiinţe a Moldovei şiMinisterului Economiei, Republica Moldova. Doamna Conf. univ. dr. Cristina Gănescu,decanul Facultăţii de Finanţe-Contabilitate, a adresat mulţumiri reprezentanţilorpartenerilor şi sincere urări tuturor participanţilor la acest eveniment ştiinţific.Sponsorii evenimentului au fost : S.C. RONERA RUBBER S.A.; BRD – GROUPESOCIETE GENERALE; S.C. ROEL S.R.L.; S.C. TEAM LEADERSHIP CONCEPT S.R.L.; TAJ – TheSecret Garden - Atelier Floral; Brutăria Cotmeana; Fundația pentru Învățământ, Știință șiCultură ”Prof. Univ. Dr. Alexandru Puiu”.Manifestarea a contribuit la sporirea vizibilităţii Universităţii ”ConstantinBrâncoveanu” în ţară şi în străinătate, îmbunătăţirea imaginii în rândul cadrelor didacticeşi profesioniştilor din domeniu, creşterea prestigiului Revistei ”Economia Contemporană”şi crearea de noi posibilităţi de dezvoltare a unor reţele de cercetare cu parteneri din ţară şistrăinătate.
Decan,
Conf. univ. dr. Cristina Gănescu


