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Propunerea Catedrei de Finante, de infiintare a Centrului de cercetări, studii si
aplicatii financiar- bancare (CCSAFB)
1 Misiunea Centrului de cercetări, studii si aplicatii financiar- bancare
(CCSAFB)
O preocupare permanenta a Facultăţii de Finanţe, Bănci şi
Contabilitate o constituie consolidarea excelenţei naţionale şi internaţionale
în cercetarea ştiinţifica din domeniul financiar - bancar.
1.1. Context general
O institutie de invatamant superior trebuie sa fie „competitiva” in
atragerea de fonduri pentru a-si indeplini misiunea de cercetare, dar si
„cooperativa ” in diseminarea si schimbul de rezultate ale cercetarii.
Provocarea actuala pentru universitatile din spatiul european este de a
creste fondurile destinate cercetarii utilizand finantarea extena prin realizarea
de parteneriate publice, private, regionale, nationale, europene, etc.
Utilizarea tehnologiei digitale poate fi un sprijin atat pentru realizarea
de comunitati virtuale de cercetare, pentru publicatii si diseminarea
rezultatelor cercetarii, cat si pentru conservarea/arhivarea datelor rezultate
din cercetarile stiintifice
1.2. Obiective generale
Prin înfiinţarea acestui centru de cercetare facultatea îşi propune
urmatoarele obiective:
1.
consolidarea unei misiuni ştiinţifice bine conturate în conformitate cu
principiile Declaraţiei de la Bologna, de a asigura atat cadrul necesar
procesului de perfecţionare profesională continuă a corpului profesoral cat
şi, de a forma abilitatile de cercetare ale studentilor si ale cursantilor la
programele de master
2.
atragerea unor surse de finanţare nationale sau internationale
3.
cresterea vizibilitatii facultăţii şi a universităţii în spatiul european al
învăţământului superior.
Activitatea Centrului se va desfăşura în sfera cercetărilor fundamentale
şi aplicative din domeniul financiar, cu orientare spre creşterea capacităţii de
generare de noi cunoştinţe ştiinţifice. Astfel, prin cercetarile derulate prin
CCSAFB dorim sa asiguram facultatii noastre suportul ştiinţific necesar
progresului şi consolidării unei poziţii competitive în domeniul ştiinţelor
economice, fundamentarea şi susţinerea financiara a politicilor şi practicilor
de dezvoltare durabilă, în contextul integrării europene.
In ultimii patru ani, activitatea de cercetare stiintifica a cadrelor
didactice din facultatea noastra a inregistrat rezultate a caror valorificare o
mentionam succint.
2. Argumente:
2.1 Derularea activitatilor in cadrul a cinci proiecte castigate prin competitie,
cu finantare nationala - prin UEFISCSU (Programul IDEI) si CNMP (Programul
Parteneriate)
2.2. Derularea activitatilor in cadrul a 20 proiecte cu mediul social si de
afaceri
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2.3. Cadrele didactice din facultate au publicat articole in reviste cotate
CNCSIS, categoria A ISI si categoria B+, astfel:
Articole ISI si B+ publicate in perioada 2006-2009
Nr.crt.
Anul
2006
2007
2008
2009
TOTAL
categ
1
Reviste ISI
5
28
37
70
2
Reviste B+ 24
23
37
10
94
2.4. Este de remarcat participarea cadrelor didactice din facultatea noastra
la evenimente ştiinţifice de tip simpozioane, conferinţe şi congrese organizate
periodic sau jubiliar atât de instituţii academice din ţară (A.S.E. -Bucureşti;
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj; Universitatea A.I.Cuza din Iaşi;
Universitatea din Craiova; Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi;
Universitatea “Valahia” din Târgovişte; Universitatea “Petru Maior” din Târgu
Mureş; Universitatea de Vest din Timişoara ş.a.) şi din strãinătate (Miskolc
University – Ungaria, Aristotle University of Thessaloniki -Grecia).
2.5. Cadrele didactice din Facultatea de Finante Banci si Contabilitate au
participat la sesiunile anuale de comunicari stiintifice organizate de de
Universitatea noastra, iar incepand cu anul 2009 se va organiza anual cate o
sesiune stiintifica la nivel de facultate.
Lucrari sustinute in cadrul UCDC in perioada 2006-2009
Nr.crt.
Anul 2006
2007
2008
2009
TOTAL
categ
1
Sesiune
10
13
17
29
69
UCDC
2
Sesiune
13
13
FBC
2.6 Relaţiile Facultăţii de Finanţe, Bănci şi Contabilitate cu alte instituţii sunt
întreţinute, de asemenea, prin prezenţa unor cadre didactice ca membrii în
organisme profesionale naţionale (AGER, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor
din România (ANEVAR), CECAR, Societatea Română de Statistică (SRM),
Camera Auditorilor, Academia Română prin Institutul de Cercetări
Economice, S.R.M. - Societatea Română de Metalurgie ş.a.) sau
internaţionale W.A.S.E.T.(World Academy of Science, Ingineering and
Technology), I.A.C.S.I.T.( International Association of Computer Science and
Information Technology.
Facultatea de Finante, Banci si Contabilitate este membra a Asociatiei
Facultatilor de Economie din Romania din anul 2008.
3. Decizia de infiintare a Centrului de cercetări, studii si aplicatii financiarbancare (CCSAFB)
Consiliul Facultatii de Finante, Banci si Contabilitate, reunit in data de 16
noiembrie 2009, a aprobat in unanimitate:
propunerea de infiintare a Centrului de cercetări, studii si aplicatii financiarbancare (CCSAFB)
1. Toate cadrele didactice cu norma de baza la Facultatea de Finante,
Banci si Contabilitate, precum si cadrele didactice asociate la
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programele de licenta si master ale facultatii care desfasoara
activitati de cercetare, fac parte din CCSAFB.
2. Conducerea CCSAFB este formata din:
Director:
Conf. univ.dr. Nastase Gabriel
Director adjunct: Conf. univ.dr.Ciomos Vasile
Membru:
Prof. univ.dr. Mihaela Muresan
Secretar stiintific: Lect.univ.dr. Stoica Cosmin
Asistent cercetare: Asist.univ. Ilie Elena
Document adoptat in sedinta Consiliului facultatii din 16. 11. 2009

Bucuresti, 16 noiembrie 2009

DECAN,
Conf. univ. dr. M. TURDEAN

