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AGENDA  

Conferința națională 

„Cercetare de excelență,  cunoaștere științifică,  progres social” 

 

 

09:30 - 10:00  Înregistrarea participanţilor  

10:00 - 10:15  Deschiderea Conferinţei  -  Aula Academiei Române  

      Cuvânt de deschidere       

10:15 - 11:40  Conferinţe invitate  

                         Acad. Aurel Iancu  

                              „Pionierat în abordarea şi dezvoltarea economiei analitice în România”                                         

                         Prof. univ.dr. Tiberiu Schatteles 

                        „Studiul economiei, sinteza unei aventuri”        

11:40 - 12:00  Pauză de cafea  

12:00 - 13:30  Comunicări în cadrul secțiunilor științifice paralele 

 Secțiunea I - științe socio – economice (programările se regăsesc in Anexe) 

 Secțiunea II - științe socio – umane (programările se regăsesc in Anexe) 

13:30 - 14:30  Prânz  

14:30 - 17:30  Comunicări în cadrul secțiunilor științifice paralele 

17:30 - 18:00  Analiză şi diseminare 

              

            AGENDA CONFERINȚEI 

 

 

 

 

 Joi, 30 octombrie 2014 
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09:00 - 10:00  Prof.univ.dr. Marius Petrescu 

                      „Managementul informațiilor. Cyber-defence – de la ficțiune la realitate” 

10:00 - 10:30 Pauză de cafea  

10:30 - 13:30 Comunicări în cadrul secțiunilor științifice paralele 

 Secțiunea I - științe socio – economice (programările se regăsesc in Anexă) 

 Secțiunea II - științe socio – umane (programările se regăsesc in Anexă) 

13:30 - 13.45 Concluzii și discurs de închidere a Conferinței 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vineri, 31 octombrie 2014 

              

            AGENDA CONFERINȚEI 
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  Loc de desfășurare: Aula Academiei Române 

 

 

Nr. 
crt. 

Prenume/nume 
Apartenența 

la grupul țintă 
Titlul comunicării 

1 Mihaela BRATU (SIMIONESCU) 
cercetător 

postdoctorat 
Evaluarea şi îmbunătăţirea unor prognoze pentru 
economia României 

2 Adrian Cantemir CĂLIN 
cercetător 

postdoctorat 

Efectul politicilor de facilitare cantitativă emise de 
Banca Japoniei asupra instrumentelor CDS 
suverane din Europa Centrală şi de Est 

3 
Carmen – Elena OLTEANU 
(ANDREIANA) 

doctorand 
Mizele contextului concurențial pentru organizația 
educațională liceală: impactul comunicării în 
construirea imaginii și a prestigiului 

4 Diana – Elena ŞERB doctorand Analiza nivelului ocupării muncii în România 

5 Mădălina DOINEA – ZURINI 
cercetător 

postdoctorat 

Crearea unui model agregat folosit pentru 
extragerea componentelor de stilometrie din cadrul 
articolelor de specialitate 

6 Diana DEZSI (MARICA) 
cercetător 

postdoctorat 
Strategii evolutive de tranzacţionare dezvoltate prin 
tehnici de programare genetică 

7 Daniela LIŢAN 
cercetător 

postdoctorat 

Instituţiile statului, în pas cu tehnologia: de la e-
government la m-government – concepte şi 
metodologii de implementare 

8 Nicolae – Marius JULA 
cercetător 

postdoctorat 
Model de prognoză electorală 

9 Marius ACATRINEI 
cercetător 

postdoctorat 

Contagiunea dintre regimurile de volatilitate ridicată 
ale randamentelor indicilor bursieri din Europa 
Centrală și de Est 

10 Alina – Steluța CRISTEA doctorand 
Analiza multicriterială a pieţei de energie electrică 
din România folosind metoda electre III 

ANEXA 1 - PROGRAMĂRI SUSȚINERI 30 OCTOMBRIE ORELE 12:00 – 13:30 

 

Secțiunea I - Științe socio – economice 
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 Loc de desfășurare: Sala de consiliu a Academiei Române 

Nr. 
crt. 

Prenume/nume 
Apartenența 

la grupul țintă 
Titlul comunicării 

1 
Emilia – Elena CLUCERESCU 
(TĂNASE) 

doctorand 
Guvernarea, de la global la local: o abordare 
teoretică 

2 Ilinca DAMIAN doctorand 
Conceptul de image making: definire, construcție 
teoretică și aspecte practice 

3 Alexandra DEACONU doctorand 
Efectele migrației asupra identității naționale a 
românilor 

4 Claudia CÎȚĂ doctorand 
Emigrarea și dimensiunea identitară în biografia și 
opera lui Shalom Aleichem 

5 
Roxana - Mariana 
MORTEANU 

doctorand 
Reprezentări de păsări acvatice pe vasele din 
metal la începutul Hallstattului 

6 Ancuța - Diana PRISĂCARIU doctorand 
Abordări ale sistemelor naționale de asigurare a 
calității privind cercetarea în cadrul instituțiilor de 
învățământ superior 

7 Florinel VĂSIE doctorand 
Tratative teologice anglicano-ortodoxe marcante 
până la începerea dialogului oficial din 1973 

8 Patricia APOSTOL doctorand Punerea în asemănare: Blanchot-Magrritte 

9 Gabriela – Laura VÂLCEANU doctorand 
Analiza dimensiunii pieței serviciilor veterinare 
pentru animale de companie pe plan internațional 

10 Diana – Larisa ŢÂMPU 
cercetător 

postdoctorat 
Impactul resurselor umane asupra performanţei 
organizaţiilor 

 

 

Secțiunea II - Științe socio – umane 
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Loc de desfășurare: Aula Academiei Române 

Nr. 
crt. 

Prenume/nume 
Apartenența la 

grupul țintă 
Titlul comunicării 

1 Mihai NIŢOI 
cercetător 

postdoctorat 
Eficienţa sistemului bancar din România în 
perioada 2004-2013 

2 Florina – Maria BOBEŞ 
cercetător 

postdoctorat 
Criza economico-financiară și sustenabilitatea 
datoriei publice 

3 Ramona – Anca NICHITA 
cercetător 

postdoctorat 
Educaţia fiscalǎ – premisǎ a creşterii conformǎrii 
fiscale voluntare 

4 Gabriela – Maria BRENDEA 
cercetător 

postdoctorat 
Influența structurii acționariatului asupra structurii 
capitalului societăților românești listate la bursă 

5 Delia – Elena DIACONAŞU 
cercetător 

postdoctorat 
Volatilitatea pieţelor de capital emergente - Studiu 
de caz asupra României 

6 
Roxana MARINESCU 
(SEVERINEANU) 

cercetător 
postdoctorat 

Evaluarea calității serviciilor turistice – premisă a 
unei activități economice de succes 

7 Mircea UNTARU 
cercetător 

postdoctorat 
Analiza critică IAS 2 „Stocuri” versiunea 2005 

8 Cristian MOCAN doctorand 
Impactul modificărilor legislative asupra presiunii 
fiscale în România 

9 Janeta – Simona WEISZ doctorand 
Impactul modificărilor legislative în sistemul 
educațional din România 

10 Mircea – Florina CRICOVEAN doctorand 
Considerații privitoare la sursele de finanțare ale 
Bisericii Ortodoxe Române în contextul actual 

11 Ioana – Cristina SECHEL 
cercetător 

postdoctorat 
Personalitate și decizie investițională. Cauză și 
efect 

12 Mihaela ANGHEL (JARADAT) doctorand Paralele manageriale între educaţie şi sănătate 

13 Mihaela GHEORGHE doctorand 
Avantaje și bariere întâmpinate în adoptarea unor 
soluții informatice de telemedicină 

14 Daniel MOISE 
cercetător 

postdoctorat 
Importanța utilizării gamificării în realizarea 
Evenimentelor 

15 Maria – Magdalena LUPU doctorand Valorizarea conceptului de comunicare integrată 

16 Ioana – Iuliana TOMULEASA doctorand 
Analiza solidității și performanței sectoarelor 
bancare din Europa Centrală și de Est 

 

ANEXA 2 - PROGRAMĂRI SUSȚINERI 30 OCTOMBRIE ORELE 14:30 – 17:30 

 

Secțiunea I - Științe socio – economice 
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Loc de desfășurare: Sala de consiliu a Academiei Române 

Nr. 
crt. 

Prenume/nume 
Apartenența la 

grupul țintă 
Titlul comunicării 

1 Denise Elena ABABEI doctorand Sublimarea lacaniană în scena teatrului postdramatic 

2 Gabriela BĂDESCU doctorand 
Problema prealabilului în interpretarea textului 
canonic (sacru): între normă şi aplicabilitate 

3 Gabriel COLEC doctorand 
Dezvoltări posibile ale conceptului de nerecunoaștere 
la Rene Girard 

4 Dragoș - Silviu PĂDURARU doctorand H. Bonciu și micul canon interbelic 

5 Aurica STAN doctorand Clovnii lui Manea și fantoșele lui Müller 

6 Roxana Viviana IACOB doctorand 
Conceptul de teatralitate şi implementarea realismului 
socialist în teatrul românesc 

7 Mihai - Marian OLTEANU doctorand 
Planificare și dezvoltare urbană sub regimul 
democrat-popular. Studii privind planul de 
sistematizare al Bucureștiului (1948-1952) 

8 Ronald - Narcis POPESCU doctorand 
Şcoala Superioară de Ştiinţe Sociale A.A. Jdanov. 
Formarea elitelor comuniste 

9 Marius – Cristian PANĂ 
cercetător 

postdoctorat 
Instituții și societate: considerații privind semnificația 
educației 

10 
Alina-Beattrice VLADU 
(CUZDRIOREAN-VLADU) 

cercetător 
postdoctorat 

Shortcomings in earnings management detection 
research area: a state of the art of contemporary 
insights 

11 Ovidiu – Antoniu BALINT doctorand 
O cercetare privind gestionarea crizelor de imagine 
din instituțiile publice din România analizată dintr-o 
perspectivă logistică 

12 Gabriel-Iulian TĂNASE doctorand 
Atitudini ce pot influenţa implementarea 
managementului calităţii totale-TQM 

 

 

Secțiunea II - Științe socio – umane 
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Loc de desfășurare: Aula Academiei Române 

Nr. 
crt. 

Prenume/nume 
Apartenența 

la grupul țintă 
Titlul comunicării 

1 
Ioan Tiberiu SOCACIU – 
LENDVAI 

cercetător 
postdoctorat 

Estimare și eroare în pricing-ul derivatelor într-un model de 
tip Heston 

2 
Maria – Lenuţa CIUPAC 
ULICI 

cercetător 
postdoctorat 

Discreptanţe în valorile Indicelui de Dezvoltare Umană 

3 Octav – Ionuț MACOVEI 
cercetător 

postdoctorat 
Modelarea comportamentului pro-mediu al consumatorilor – 
un model integrat de cercetare 

4 Gabriel BOBEICĂ 
cercetător 

postdoctorat 
Convergenţa anticipărilor evoluţioniste într-un model IS-LM 
dinamic 

5 
Cristina Olteanu (Voicu-
Olteanu) 

doctorand 
Propuneri privind eficientizarea cheltuielilor Uniunii Europene 
cuprinse în mecanismul privind exerciţiul financiar 2014-
2020 

6 
Cristina Floreta LIȘCA 
(ISSA) 

doctorand 
Abordare practică a managementului calității în orientarea și 
consilierea școlară 

7 Dumitru-Cristian OANEA doctorand 
Importanţa intermediarilor financiari pe piaţa de capital din 
România 

8 Alexandra BRATU doctorand Analzia riscului de faliment la nivelul zonei euro 

9 Adrian IONESCU doctorand 
Impactul orientării spre inovare asupra performanței de piață 

a firmelor 

10 
Gabriela – Mariana 
IONESCU 

cercetător 
postdoctorat 

Prognoză tehnologică și idealitate 

11 Ana - Raluca CHIOSA 
cercetător 

postdoctorat 
Considerații teoretice privind marketingul word-of-mouth 

12 
Roxana – Mihaela OARZĂ 
(Sîrbu) 

doctorand 
Impactul investițiilor străine în implementarea Standardelor 
de Management din domeniul sustenabilității în România 

13 
Larisa – Loredana COCOI 
(DRAGOLEA) 

cercetător 
postdoctorat 

Analiza statisticilor oficiale la nivel mondial asupra deciziei 
de carieră în domeniul economic 

14 
Sorina – Simona 
BUMBESCU 

doctorand 
Importanța analizei cost-beneficiu pentru proiectele de 
investiții în agricultură 

15 
Ana-Patricia CSATLOS 
(HOMORODEAN) 

doctorand 
Prevederi legislative și perspective ale eficienței politicii 
fiscale din perspectiva autorității fiscale 

16 Cristian – Petru POP doctorand Olimpiada satelor din România 

17 Răzvan - Ion CHIȚESCU doctorand 
Probleme cheie ale aplicării managementului sistemelor 
informaționale în administrația publică locală din România 

18 Adina SÎRBU (CRISTE) 
cercetător 

postdoctorat 
Valențe ale instabilității financiare în țările candidate la zona 
euro  

19 Iuliana – Mădălina LICĂ doctorand Evoluții recente în cercetările de economie islamică 

ANEXA 3 - PROGRAMĂRI SUSȚINERI 31 OCTOMBRIE ORELE 10:30 – 13:30 

 

Secțiunea I - Științe socio – economice 

 

 

 

 economice 
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Loc de desfășurare: Sala de consiliu a Academiei Române 

Nr. 
crt. 

Prenume/nume 
Apartenența la 

grupul țintă 
Titlul comunicării 

1 Andra Karla SIENERTH doctorand Regionalizarea în discursul politic interbelic 

2 Flaviu – Victor CÂMPEAN doctorand 
Melancolia și sensul modernității. O abordare prin prisma filosofiei lui 
Søren Kierkegaard și a psihanalizei 

3 Irina SERCĂU (DERCACI) doctorand 
Tradiţia regională a europenităţii provinciilor culturale româneşti. 
Studiu de caz: Basarabia şi Banat 

4 Octavian Cristian BODEA doctorand Conceptul de inconștient în psihanaliza lacaniană 

5 
Anca Georgiana 
MĂRCULEȚ - PETRESCU 

doctorand 
Legătura interdisciplinară dintre teologie şi filozofie în evul mediu: se 
poate vorbi despre o filozofie a evului mediu? 

6 
Mihaela KRUZSLICIKA 
(GAGIU) 

cercetător 
postdoctorat 

Preocupări pentru asigurarea securităţii alimentare prin agricultura 
durabilă 

7 
Iulia Georgia COCOȘ 
ROȘIANU  

doctorand Individualizarea judiciară a pedepselor 

8 Călin BERAR doctorand 
Principiul proporţionalităţii – de la un simplu concept la un veritabil 
principiu constituţional 

9 Monica NĂDRAG (PAVEL) doctorand Violența simbolică și influența ei asupra deciziei politice 

10 Nicoleta – Camelia CICIOC doctorand 
Analiza resurselor umane la Direcția Regională Drumuri și Poduri 
Cluj 

11 Mihaela TOMA (IONESCU) doctorand 
Conceptul de inovație în managementul relațiilor cu clienții  
 

12 Raul - Constantin TĂNASE doctorand 
Reprezentarea bizantinilor în sursele apusene ale cruciadelor: 
referinţe negative 

13 
Georgeta ANDRONACHE 
(GOGEANU) 

doctorand 
Impactul culturii organizaţionale asupra managementului resurselor 
umane 

14 Marian – Aurelian BÂRGĂU doctorand Viziunea – calitatea artei de a conduce 

15 Mihaela RADU doctorand 
Învăţare organizaţională vs. cunoştinţe organizaţionale. Poziţionări 
pragmatice 

16 Emanuela AVRAM 
cercetător 

postdoctorat 
Comunicarea – punte de legătură între universitate și mediul său 

17 Andreea ANDREI doctorand Greva minerilor din Valea Jiului din 1977 

18 Mihai – Adrian VILCEA doctorand 
Valorificarea studenților din domeniul științelor educației în procesul 
de asigurare a calității 

19 
Iuliana SCĂRLĂTESCU        
(TĂLMACIU) 

doctorand Atitudinea faţă de schimbare a organizaţiilor şi a membrilor acestora 

 

Secțiunea II - Științe socio – umane 

 


