
 
 

1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planul activităţii de cercetare ştiinţifică şi a celui editorial  
la nivelul Centrului de Cercetări Economice şi Sociale Brăila 

pentru anul universitar 2020-2021 
 
Cercetarea ştiinţifică din anul universitar 2020-2021 este o componentă de baza a Universităţii 

„Constantin Brâncoveanu”. Acest lucru este cu atât mai necesar cu cât actualele criterii de clasificare a 

universităţilor româneşti se bazează mai ales pe realizările de cercetare ale cadrelor didactice, cu accent pe 

publicaţiile în reviste de mare recunoaştere în domeniu sau participarea cu lucrări la manifestări ştiinţifice 

internaţionale.  

În acest context trebuie să crească rolul Centrului de Cercetări Economice şi Sociale Brăila 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.  

Cercetarea științitică reprezintă un demers complex care angrenează specialiștii într-un proces bine 

delimitat ca scop, metodă de lucru și etapizare. Fiecare demers asociat acestui gen de activități se va 

circumscrie unui cadru mai larg, unui context specific în care are loc cercetarea. Astfel, cadrele didactice 

din sistemele naționale de educație sunt angrenate în cercetarea științifică în funcție de interesele 

profesionale, poziția în cadrul structurilor de învățământ și obligațiile profesionale asumate în mod direct. 

În cadrul unității de cercetare își desfășoară activitatea cadre didactice universitare, 

cercetători, studenți și masteranzi de la Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Brăila, 

precum și cercetători asociați. Importanța cercetării știinţifice la nivel de Centru rezultă din însăși  

misiunea acestuia de a stimula creşterea performanţei în activitatea de cercetare care se desfăşoară la nivel 

universitar. 

Misiunea Centrului de Cercetare este de a stimula activitatea de planificare, proiectare şi punere în 

practică a strategiilor menite să asigure un nivel ridicat de performanţă al cercetării ştiinţifice în 

Universitatea „Constantin Brâncoveanu" Brăila. Cadrele didactice din învățământul universitar 

beneficiează de o paletă mai largă de posibilități în domeniul cercetării, aceasta fiind inclusă în dezvoltarea 

carierei profesionale ca parte integrantă a activității depuse, completând activitatea didactică curentă. 

Cadrele didactice – cercetători care funcționează ca atare în cadrul a diferite instituții și organizații cu 

activitate exclusivă de cercetare vor avea de asemenea preocupări extinse în domeniu datorate naturii 

activității depuse. 

Direcţiile principale ale activităţii de cercetare 
Pentru perioada octombrie 2020- septembrie 2021 principalele activităţi de cercetare ale Centrului de Cercetări 

Economice şi Sociale Brăila se vor concretiza în: 
1. Continuarea activităţii la proiectele de cercetare care se află în desfăşurare: 
2. Pregătirea de noi proiecte pentru competiţiile deschise la nivel naţional, în conformitate cu instrucţiunile şi 

ghidurile solicitantului specifice fiecărei competiţii şi trimiterea acestora pentru evaluare la termenele stabilite.  
3. Căutarea altor posibilităţi de elaborare a unor proiecte de cercetare pentru fonduri structurale (în parteneriat 

cu unităţi economice) sau contracte de cercetare cu unităţi economice pentru efectuarea de studii de piaţă, studii de 
fezabilitate etc.  



 
 

2 

4. Pregătirea din acest semestru pentru a pune bazele unui simpozion cu deschidere internaţională care sa fie 
organizat anual sau la intervale bine stabilite, pentru a avea continuitate în timp.  

5. Organizarea în acest an a unor simpozioane ştiinţifice la nivelul facultăţilor de la Brăila.  
6. Organizarea cercurilor ştiinţifice, susţinerea în mod regulat a temelor propuse şi eventual organizarea unor 

sesiuni la nivelul centrului nostru.  
7. Încurajarea prin toate mijloacele, a participării cadrelor didactice la manifestări ştiinţifice de rezonanţă în 

domeniu şi a publicării în reviste clasificate „A” sau „B”.  
8. Continuarea publicării revistei „Strategii manageriale” prin elaborarea unui grafic de trimitere a materialelor 

către editură de către cadrele didactice, în paralel cu demersurile pentru clasificarea revistei de către CNCS.  
9. Pregătirea celor mai buni studenţi premiaţi la Sesiunea Ştiinţifică Studenţească pentru a participa la 

olimpiadele organizate de Asociaţia Facultăţilor Economice din România în trimestrul IV 2021, sau la alte manifestări 
organizate de facultăţi cu profil asemănător .  

10. Activităţile propuse de către facultăţi şi departamente  
Având în vedere că activitatea de cercetare se desfăşoară în facultăţi şi departamente, prezentăm selectiv 

principalele activităţi propuse de aceste structuri.  
 

Teme de cercetare aflate în derulare: 
 
 

2. Manifestări ştiinţifice propuse: 
 
 

2. 1. Dezbatere cu tema: ,,Transformarea digitala pentru IMM uri ”,   
Răspund: Decan, conf. univ. dr. Camelia Vechiu, Prodecan. lect. univ. dr. Gianina Negrău                        

  Termen:  octombrie 2020 
 
 

2.2. Dezbatere cu tema: „Rolul Băncii Naţionale a României în menţinerea stabilităţii financiare” 
Răspund: Lect. univ. dr. Gianina Negrău, lect. univ. dr. Culiţă Gica 
Participanți: specialişti, studenţi, elevi din liceele brăilene 
Perioada: noiembrie 2020 
 
 

2.3. Dezbatere cu tema: „Provocările profesiilor economice în era digitală” 
Răspund: Lect. univ. dr. Gianina Negrău, lect. univ. dr. Bunea-Bontaş Cristina 
Participanți: specialişti, studenţi, elevi din liceele brăilene 
Perioada: noiembrie 2020 
 
 

2.4. Masă rotundă: „Reflectarea drepturilor omului în Constituţia României” 
Răspund: Conf. univ. dr. Camelia Vechiu, Conf. univ. dr. Rais Dorian 
Participanți: studenţi, elevi din liceele brăilene 
Perioada: decembrie 2020 
 

 

2.5. Sesiune de comunicări - ,,Importanţa zonelor umede în dezvoltarea comunităţii”, 
Răspund: Decan, conf. univ. dr. Camelia Vechiu, Prodecan. lect. univ. dr. Gianina Negrău, conf. univ. dr. 
Niculcea Silviu                        
Participanți: studenţi, masteranzi 
Perioada: februarie 2021 
 

2.6. Sesiune de comunicări „24 ianuarie 1859 – Mica Unire” 
Răspund: Decan, conf. univ. dr. Camelia Vechiu, Prodecan. lect. univ. dr. Gianina Negrău, conf. univ. dr. 
Niculcea Silviu   
Participanți: studenţi, elevi din liceele brăilene 
Perioada: ianuarie 2021 
 
2.7. Masă rotundă: „Calitatea în serviciile publice” 
Răsound: Prof. univ. dr. Simionescu Gabriel, lect. univ.dr. Gica Culiţă 
Participanți: studenţi, masteranzi, funcţionari publici 
Perioada: martie 2021 
 
 

2.8. Seminar dezbatere - ,, Elev brăilean – student european”, 
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Răspund: Decan, conf. univ. dr. Camelia Vechiu, Prodecan. lect. univ. dr. Gianina Negrău, 
Participanți: liceeni, studenţi 
Perioada: aprilie 2021 
 
2.9. Seminar dezbatere - ,,Provocările gestionării carierei în condiţiile pandemiei”, 
Răspund: Decan, conf. univ. dr. Camelia Vechiu, conf. univ. dr. Gherman Liliana 
Participanți: masteranzi, studenţi 
Perioada: mai 2021 
 
2.10. Sesiunea anulă a cercetării ştiinţifice studenţeşti minar dezbatere  
Răspund: Decan, conf. univ. dr. Camelia Vechiu, conf. univ. dr. Gherman Liliana 
Participanți: masteranzi, studenţi 
Perioada: mai 2021 
 
2.11. Seminar dezbatere - ,,Profesionalismul funcţionarului public” 
Răspund: Decan, conf. univ. dr. Camelia Vechiu, prof. univ. dr. Simionescu Aurel 
Participanți: masteranzi, studenţi 
Perioada: iulie 2021 
 
2.12. Seminar dezbatere - ,,Ziua Europei” 
Răspund:  conf. univ. dr. Gherman Liliana, conf. univ. dr. Niculcea SIlviu 
Participanți: masteranzi, studenţi 
Perioada: mai 2021 
 
3. Propuneri de participări cu lucrări la conferinţe şi simpozioane 
3.1. Conf. univ. dr. Vechiu Camelia - Participare la Conferinţele din cadrul Universitatii Constantin 
Brâncoveanu 

3.2. Conf. univ. dr. Niculcea Silviu Petrişor – Participare la Conferinţele din cadrul Universitatii Constantin 
Brâncoveanu 
3.3 Conf. univ. dr. Morozan Cristian Gigi - Participare la Conferinţele din cadrul Universitatii Constantin 
Brâncoveanu 
3.4 Conf. univ. dr. Gherman Liliana - Participare la Conferinţele din cadrul Universitatii Constantin  
Brâncoveanu 
3.5. Conf. univ. dr. Simionescu Aurel - Participare la Conferinţele din cadrul Universitatii Constantin  
Brâncoveanu 
3.6. Lect. univ. dr. Bunea Bontaş Cristina - Participare la Conferinţele din cadrul Universitatii Constantin 
Brâncoveanu 

3.7. Lect. univ. dr. Negrău Gianina - Participare la Conferinţele din cadrul Universitatii Constantin Brâncoveanu 

3.8. Lect. univ. dr. Culiţă Gica - Participare la Conferinţele din cadrul Universitatii Constantin Brâncoveanu,  
 

 

4. Propuneri de lucrări care să fie publicate în reviste sau în baze de date 
4.1. Conf. univ. dr. Vechiu Camelia - Publicare articole in revista Strategii Manageriale şi Economia 

Contemporană 
4.2. Conf. univ. dr. Niculcea Silviu Petrişor – Publicare articole in revista Strategii Manageriale şi Economia 

Contemporană 
4.3 Conf. univ. dr. Morozan Cristian Gigi - Publicare articole in revista Strategii Manageriale şi Economia 

Contemporană 
4.4 Conf. univ. dr. Gherman Liliana - Publicare articole in revista Strategii Manageriale şi Economia 

Contemporană 
4.5. Conf. univ. dr. Simionescu Aurel - Publicare articole in revista Strategii Manageriale şi Economia 
Contemporană 
4.6. Lect. univ. dr. Bunea Bontaş Cristina - Publicare articole in revista Strategii Manageriale şi Economia 

Contemporană 
4.7. Lect. univ. dr. Negrău Gianina - Publicare articole in revista Strategii Manageriale şi Economia 

Contemporană 
4.8. Lect. univ. dr. Culiţă Gica - Publicare articole in revista Strategii Manageriale şi Economia Contemporană 
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Aprobat în şedinţa Centrului de Cercetări Economice şi Sociale Brăila din 07.09.2020 
 

Realizat de, 
 
 

Director de centru, 
Conf. univ. dr. Niculcea Silviu 

Secretar Ştiinţific, 
Lect. univ. dr. Culiță Gica 

 

                                                   

                                                                                                        
 

 

 


