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„Excelență în cercetarea științifică”
• VIZIUNE
„Țintim spre excelență în cercetarea științifică deoarece aceasta
este adevarata cheie a succesului și dezvoltării „
• MISIUNE
Dorim să devenim o punte între oamenii de știință, cercetătorii
dedicați și reprezentanţii mediului de afaceri interesați în
promovarea cercetării și inovarii prin crearea unui mediu stimulant
pentru o dezvoltare continuă și activă.
• VALORI FUNDAMENTALE
- inovare și creativitate în activitatea de cercetare;
- excelența profesională a resurselor umane;
- Integrare la generația cunoașterii;
- comportament etic și integritate în cercetare.

Direcţii principale de cercetare:
 Inovație și eficiență în managementul afacerilor prin
tehnologia informației;
 Promovarea culturii antreprenoriale prin mijloace
moderne de management;
 Implicarea piețelor financiare în procesul dezvoltării
durabile din Romania;
 Politici contabile moderne în context internațional;
 Management și performanță în IMM-uri;
 Implementarea principiilor de guvernanță
corporativă în Romania.

Activitățile CESMAA 2013 în cifre:
 5 Proiecte cu finanțare FSE prin
POSDRU(sub evaluare):
- POSDRU 5.1/S/131999 „Reintegrarea pe piata muncii a somerilor tineri si
de lunga durata„ valoare 700.000 euro, manager de proiect lect.univ.dr.
Simona MOISE;
- POSDRU 5.2/G/134134 „O viață mai bună în mediul rural„ valoare
476.000 euro, manager de proiect lect.univ.dr. Simona MOISE;
- POSDRU 2.1/G/139808 „ Sprijin pentru tranziția cu succes de la studiu la
piața muncii a studenților cu specializări economice”, valoare 2073757.00
lei, coordonator partener conf.univ.dr. Ion Viorel MATEI
- POSDRU/2.3/S/136119 ”IT-Trade – Formare profesionala continua in
domeniul comertului”, valoare 4.263.570,00 lei,
manager proiect
conf.univ.dr. Ion Viorel MATEI

 1 Contract cu mediul de afaceri

- „Riscuri și alternative în asigurările tranzacțiilor de pe piața produselor și
serviciilor bancare„ nr. înreg în RUP 2099/21.01.2013, valoare 8.800 lei,
director de contract – conf.univ.dr. Dragoș ILIE.

Activitățile CESMAA 2013 în cifre:
 3 Articole în reviste ISI Web of
Science cu factor de impact:
-

-

-

Ungureanu, L. et al. (2013). Optimum Management of Renewable
and Exhaustible Resources, Journal of Environmental Protection
and Ecology, 14(3): 1155-1165, IF 0,106.
- Negulescu M. et al. (2013). Implementation of Environmental
Management System and Its Effects. Case Study at the Vie Vin
Vînju Mare Company, Journal of Environmental Protection and
Ecology, 14 (1): 281 – 293, IF 0,106;
Barbu C. et al. (2013). Natural and Anthropic Resources Used in
Sustainable Tourism Development in Oltenia, Journal of
Environmental Protection and Ecology, 14(1): 303 – 314, IF 0,106.

 6 Articole în reviste BDI (RePEC,
EBSCO, SCOPUS, IndexCopernicus,
CEEOL, DOAJ, ProQuest, etc.)

Activitățile CESMAA 2013 în cifre:
 5 Cărți publicate:
- Cocoșilă, M. (2013). Finanțele întreprinderii, Editura Universitaria, ISBN 978606-14-0714-9, Craiova.
- Ilie, D. (2013). Upgradarea produselor și serviciilor bancare, condiție a
reformării piețelor de credit, Editura Sitech, ISBN 978-606-11-3061-0, Craiova.
Ilie, D. (2013). Creditul în procesul acumulării de capital din România, Editura
Sitech, ISBN 978-606-11-3060-3, Caiova.
- Mihail, Ghe. (2013). Investiții internaționale, Editura Sitech, Craiova, ISBN
978-606-11-3452-6.
- Văcărescu – Hobeanu, L., Hobeanu, T., (2013). Fundamentele
managementului organizaţiei, Ediţia a III-a revizuită şi adăugită, Editura Sitech,
Craiova, ISBN 978-606-11-3447-2.

 8 Citări de articole:1 citare ISI, 7
citări BDI;
-

Ilie, D. (2012) – 1 citare;
Ștefănescu, A., Ștefănescu, L., Ciora I. L. (2009). – 2 citări;
Stefănescu, L., Ungureanu, L., Matei, I.V. (2008). – 2 citări;
Bogdănoiu, C. (2009) – 2 citări;
Constantinescu, M. 2008. – 1 citare.

Activitățile CESMAA 2013 în cifre:
 2 Jurnale științifice editate:
- Journal of Applied Economic Sciences - Quarterly
lansată în 2006 ajunge în 2013 la Volumul VIII şi la 24
numere editate în sistem double peer-reviewing şi
într-un format profesional, întregul său conţinut
ştiinţific este postat la
http://cesmaa.eu/journals/jaes;
Indexată
SCOPUS,
RePEc,
Ceeol,
EBSCO,
IndexCopernicus.

- Journal of Applied Research in Finance - Bi-annualy
lansată în 2009 ajunge în 2013 la Volumul V şi la 9
numere editate de asemeni în sistem double peerreviewing şi într-un format profesional, întregul său
conţinut ştiinţific este postat la
http://cesmaa.eu/journals/jarf;
- Indexată: RePEc, Ceeol, EBSCO, IndexCopernicus

Activitățile CESMAA 2013 în cifre:
 3 Workshop-uri:

- “ Spre ce domenii să-ți îndrepți cariera“ – moderator M.
Constantinescu;
- “ Comunicarea non-verbală în timpul interviului“ –
moderator C. Firică;
- “Ethical Dilemmas versus Professional Ethics in the
Financial Audit” – coordonator A.M. Bogdan.

 1 Eveniment științific: “Book for Our
Library“ – coordonator M. Negulescu
- Mihail, Ghe. Investiții internaționale, Editura Sitech,
Craiova, 2013
- Văcărescu-Hobeanu, L., Hobeanu T. Management.
Fundamentele managementului organizaţiei, Editura
Sitech, Craiova, 2013

Activitățile CESMAA 2013 în cifre:
 2 Cercuri științifice ale studenților și
masteranzilor reorganizate

- Tendințe în afacerile economice internaționale –
coordonator Prof.univ.dr. Ghe. Mihail;
- DIAFIN-RISC.EV – Cerc şi Laborator de Finanţe şi
bănci – coordonator Conf.univ.dr. D. Ilie.

 1 Laborator pentru cercul științific al
studenților și masteranzilor de la
programul de studii Contabilitate și
Informatică de gestiune:
OMNIDATA - coordonator Conf.univ.dr. A.M Bogdan

 1 Simpozion științific al studenților și
masteranzilor - coordonator Asist.univ.dr. L.
Văcărescu-Hobeanu

Noi oportunități de
finanțare a activității de
cercetare - ORIZONT 2020
- 70 de miliarde de euro pentru
cercetare, inovare şi dezvoltare

3 OBIECTIVE MAJORE:
1

• creștere inteligentă: dezvoltarea unei
economii bazate pe cunoaștere și
inovare;

2

• creștere durabilă: promovarea unei
economii mai eficiente din punctul de
vedere al utilizării resurselor, mai
ecologice și mai competitive;

3

• creștere favorabilă incluziunii: promovarea
unei economii cu o rată ridicată a ocupării
forței de muncă, care să asigure coeziunea
socială și teritorială.
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