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Misiunea centrului de cercetare    

 Centrul de Cercetare şi ConsultanŃă în Economie are misiunea de a contribui la 
dezvoltarea excelenŃei în ştiinŃele economice, în contextul procesului integrării României 
în Uniunea Europeană şi multiplicării efectelor globalizării economice.  
 Pentru realizarea acestei misiuni Centrul promovează cercetările de tip 
fundamental şi aplicativ în domeniul ştiinŃelor economice, punând un accent deosebit pe 
abordarea interdisciplinară a temelor de interes naŃional şi internaŃional şi pe dezvoltarea 
unor parteneriate cu mediul de afaceri. 

Un alt obiectiv al Centrului este acela de a genera noi cunoştinŃe în domeniul 
ştiinŃelor economice, diseminate atât prin publicaŃii, cât şi prin conferinŃe naŃionale şi 
internaŃionale, astfel încât să se asigure creşterea vizibilităŃii internaŃionale a cercetării 
ştiinŃifice româneşti. 

De asemenea, Centrul îşi propune să devină o punte între mediul academic şi cel 
de afaceri, prin implicarea colectivelor de cercetare ale Centrului în elaborarea de 
proiecte, precum şi consultanŃă pentru accesarea fondurilor structurale pentru firmele şi 
instituŃiile din România. 

 



Organigrama centrului de cercetare    

 

DirecŃii de cercetare în cadrul centrului 

DirecŃiile tematice în cadrul Centrului pe domeniul finanŃe sunt: 

� studii privind rolul finanŃelor publice în dezvoltarea regională şi locală; 

� studii privind administrarea riscurilor organizaŃiilor prin intermediul asigurărilor 
şi a pieŃei de capital; 

� bugetul public şi finanŃarea priorităŃilor economico-sociale ale statului şi 
comunităŃilor locale; 

� cercetări privind sistemele de asigurări şi protecŃie socială în România prin prisma 
raportărilor şi propuneri de îmbunătaŃire; 

� comparaŃii între sistemele fiscale existente pe plan internaŃional; 

� cercetări privind dezvoltarea durabilă a economiei în cadrul Uniunii Europene. 

 

În domeniul contabilităŃii temele de cercetare prioritară se referă la:  

� contradicŃiile între practica şi teoria contabilă;  

� schimbări monetare şi influenŃa acestora asupra contabilităŃii; 
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� abordări practice privind implementarea organizării şi conducerii contabilităŃii de 
gestiune şi a calculaŃiei costurilor în entităŃile româneşti. 

 

În domeniul management temele de interes vizează următoarele aspecte:  

� dezvoltarea unei culturi antreprenoriale prin promovarea valorilor şi practicilor 
specifice managementului antreprenorial; 

� transferul de cunoştinŃe şi know-how managerial internaŃional în România;  

� îmbunătăŃirea performanŃelor în afaceri prin implementarea unor sisteme integrate 
de management, calitate, mediu, securitate, responsabilitate socială; 

� îmbunătăŃirea calităŃii şi performanŃelor sistemului de învăŃământ şi de cercetare 
ştiinŃifică din universităŃile din România, prin integrarea unor noi practici 
manageriale orientate către mediul de afaceri. 

 

În domeniul administrării afacerilor  temele de cercetare prioritară sunt:  

� proiectarea şi implementarea unor modele, tehnici şi instrumente de creştere a 
competitivităŃii mediului de afaceri din România; 

� definirea unor modele de excelenŃă în afaceri, în context multicultural; 

� creşterea competitivităŃii IMM-urilor, prin dezvoltarea capacităŃii lor de inovare; 

 
 

Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare:  

� elaborarea şi implementarea de proiecte pe specificul temelor menŃionate; 

� realizarea de studii în conformitate cu obiectivele Centrului; 

� organizarea de training-uri, cursuri de specializare sau şcoli de vară; 

� realizarea de publicaŃii sau alte materiale pentru diseminarea informaŃiilor în 
conformitate cu obiectivele centrului; 

� organizarea de întâlniri (conferinŃe, mese rotunde) pe teme legate de educaŃia 
adulŃilor; 

� alte activităŃi în conformitate cu obiectivele Centrului. 

 

 

 

 


