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▼ Cercetarea ştiinţifică - una dintre priorităţile universităţii noastre

La conferinţă au participat:
pesteosutădepersoanede
la 11 universităţi din
România,patruuniversităţi
din străinătate şi două
institute naţionale ale
AcademieiRomâne.
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Cea de-a doua zi a
conferinţei internaţionale
a fost dedicată, în
exclusivitate, workshopuluidecercetareştiinţifică
susţinut de prof. univ. dr.
Anabela Mesquita. Pagina 4

În perioada 7 – 8 noiembrie 2013,
Universitatea Constantin Brâncoveanu din
Piteşti a organizat Conferinţa internaţională
”Knowledge Economy – Challenges of the
21st Century”. Tema de anul acesta „European Regional Development –
Limitation an Challenges” – a propus
evidenţierea unor modele de succes în
dezvoltarea regională în context european şi
identificarea căilor optime de promovare a
sustenabilităţii economice şi sociale în Europa.
Partenerii UCB în organizarea acestui
eveniment sau fost: Institutul Regiunilor din
Europa, reprezentat de Joachim Fritz, secretar
general, Institutul Superior de Contabilitate şi
Administraţie din Porto (ISCAP), reprezentat
prin Anabela Mesquita, vicepreşedinte
ISCAP (Institutul Superior de Contabilitate şi
Administraţie din Porto, Portugalia),
Consiliul Judeţean Argeş şi Primăria
Municipiului Piteşti.
Şi de data aceasta, la prezidiul
evenimentului, alături de prof. univ. dr. Ovidiu
Puiu, Rectorul Universităţii Constantin

Brâncoveanu, au stat: Joachim Fritz, secretar
general al Institutului Regiunilor din Europa,
prof. univ. dr. Anabela Mesquita,
vicepreşedinte ISCAP, conf. univ. dr. Tudor
Pendiuc, Primarul Municipiului Piteşti şi
Florin Tecău, vicepreşedintele Consiliului
Judeţean Argeş.
Consiliul ştiinţific al conferinţei a adus
laolaltă personalităţi marcante din comunitatea
academică din ţară şi din străinătate, dintre
care amintim: Dr. Franz Schausberger Preşedintele Institutului Regiunilor Europene,
prof. univ. dr. Anabela Mesquita Vicepreşedinte ISCAP, prof. univ. dr. Lucian
Albu – Membru al Academiei Române,
Director, Institutul de Prognoză Economic,
prof. univ. dr. Dr. HC - Valeriu Ioan Franc –
Director General Adjunct, Institutul Naţional
de Cercetări Economice, prof. univ. dr. Pavel
Năstase – Rector, Academia de Studii
Economice şi, din partea gazdelor, prof. univ.
dr. Alexandru Puiu – Rectorul-fondator al
UCB şi prof. univ. dr. Ovidiu Puiu –
Rectorul
Universităţii
Constantin

Brâncoveanu
75 de lucrări ştiinţifice au fost acceptate
pentru prezentare în cadrul acestei conferinţe,
organizate pe cinci secţiuni, după cum
urmează: (1) Politici şi strategii de dezvoltare
regională, (2) Politici financiare, contabile şi
guvernanţă corporativă, (3) Drept European şi
Politici publice, (4) Management strategic şi
antreprenoriat, (5) Marketing şi Turism.
Lucrările vor fi susţinute de către cei peste 100
de participanţi de la 11 universităţi din
România, patru universităţi din străinătate şi
două institute naţionale ale Academiei
Române: Institutul Naţional de Cercetări
Economice şi Institutul de Prognoză
Economică.
Prima zi a conferinţei a fost dedicată
exclusiv prezentării lucrărilor în plen şi pe
secţiuni, pentru ca vineri, 8 noiembrie, să se
desfăşoare un workshop de cercetare ştiinţifică
moderat de prof. univ. dr. Anabela Mesquita,
care a propus un schimb de bune practici
despre metodologia cercetării ştiinţifice.

N A R G

“Aveţi încredere în voi,
în capacităţile voastre,
în abilităţile voastre, în
puterea pe care o aveţi
de a face orice vă doriţi,
fără a avea temeri.”Pagina 3

Universitatea Constantin Brâncoveanu a organizat conferinţa internaţională
”Knowledge Economy – Challenges of the 21st Century”
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Dezbaterea problemelor dezvoltării regionale la nivel european
Secţiunile conferinţei
Politici şi strategii de dezvoltare regională

“În numele întregii comunităţi academice a UCB, daţi-mi voie, înainte de toate, să vă
mulţumesc pentru că aţi răspuns invitaţiei noastre de a aşeza în prim plan, pentru două zile,
problemele dezvoltării regionale la nivel european.
Chiar dacă, oficial, conferinţa noastră se află la prima ediţie, trebuie să spun că ea a avut un
„preambul”: anul trecut, la aproximativ aceeaşi dată, universitatea era gazda unui eveniment care
a trezit un interes la fel de mare: este vorba despre conferinţa “Regions in Europe: Chances and
Possibilities”, organizată în parteneriat cu Institutul Regiunilor din Europa şi Primăria
Municipiului Piteşti. Iată-ne astăzi vorbind din nou despre regiuni şi regionalizare într-o
companie care ne onorează, pentru că UCB nu este singurul organizator al acestui eveniment.
Ne-au fost alături în organizare: Institutul Regiunilor din Europa, Institutul Superior de
Contabilitate şi Administraţie din Porto, Portugalia, Consiliul Judeţean Argeş şi Primăria
Municipiului Piteşti.
Permiteţi-mi să o salut pe Anabela Mesquita, vicepreşedintele Institutului Superior de
Contabilitate şi Administraţie din Porto: Mrs Mesquita, please receive my sincere and public
appreciation for your presence here and for our strong cooperation. You are our best international
partner!
Institutul Regiunilor din Europa – din partea căruia îl avem în sală pe Joachim Fritz,
secretarul general al Institutului, care va avea o intervenţie chiar în sesiunea plenară a acestei
conferinţe.: Mister Fritz, you are welcome! We are always glad to have you and your Institute’s
members here!
În organizarea acestui eveniment, ne-am bucurat de sprijinul constant al Consiliului Judeţean
Argeş, reprezentat astăzi de Florin Tecău, vicepreşedintele instituţiei şi, nu în ultimul rând, de
sprijinul Primăriei Municipiului Piteşti şi al domnului Primar personal (pentru cei care vin din
alte oraşe, trebuie spus că Tudor Pendiuc este unul dintre cei mai longevivi primari ai României
şi că ne va vorbi astăzi dintr-o triplă ipostază: de conf. univ. dr. al UCB, de primar şi de
preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România).
Despre succesul conferinţei ar trebui să vorbim la final, e adevărat, eu totuşi îmi permit să
spun că ea este un succes deja, dacă judecăm succesul după numărul şi diversitatea
participanţilor.
În cifre, conferinţa de astăzi înseamnă:
▼ peste 91 de lucrări primite, dintre care 75 acceptate pentru prezentare în cadrul celor 5
secţiuni:
- Politici şi strategii de dezvoltare regională
- Politici financiare, contabile şi guvernanţă corporativă
- Drept European şi politici publice
- Management strategic şi antreprenoriat
- Marketing şi Turism
▼ peste 100 de participanţi de la 11 universităţi din România, 4 universităţi străine
(Slovenia, Nigeria, Portugalia şi Canada) şi 2 institute naţionale ale Academiei Române:
Institutul Naţional de Cercetări Economice şi Institutul de Prognoză Economică.
Vă mulţumesc tuturor pentru prezenţă şi îi dau cuvântul prof. univ. dr. Anabela Mesquita!

Marketing şi Turism

Politici financiare, contabile
şi guvernanţă corporativă

Drept European şi politici publice

Management strategic şi antreprenoriat
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„Aveţi încredere în voi şi în puterea pe care o aveţi de a face orice vă doriţi”

Prof. univ. dr. Anabela Mesquita este doctor în
sistemele de management informatic în cadrul
Universităţii Minho din Portugalia din 2002, este
vicepreşedinte ISCAP, una dintre universităţile
Institutului Politehnic din Porto, este redactor-şef la
IJTHI (Revista Internaţională de Tehnologie şi
Interacţiune Umană). De asemenea, face parte din
comitetul ştiinţific al câtorva conferinţe internaţionale,
de câţiva ani. Prof. univ. dr. Anabela Mesquita a editat
numeroase cărţi şi a publicat articole în reviste şi în
cadrul diferitelor conferinţe. Alături de acestea, domniasa a scris o carte despre ce înseamnă procesul de absolvire
a unu masterat sau a unui program de doctorat.
În cadrul acestui interviu, profesorul Mesquita a avut
amabilitatea de a ne vorbi despre experienţa sa în cadrul
Universităţii Constantin Brâncoveanu şi despre
implicarea sa, ca partener instituţional, în cadrul
conferinţei internaţionale „Knowledge Economy –
Challenges of the 21st Century”.
1. DSB: Ştiu că sunteţi vicepreşedinte ISCAP
(Institutul Superior de Contabilitate şi
Administraţie din Porto).
Prof. univ. dr. Anabela Mesquita: În Portugalia,
sistemul superior de educaţie este unul dual. Adică,
noi avem universităţi şi avem politehnici. Conform
legii, doar universităţile au dreptul de a avea şcoală
doctorală, iar politehnicile pot oferi doar cursuri de
licenţă şi masterat, conform Declaraţiei de la
Bolognia. De asemenea, conform legii, noi ar trebui să
fim mult mai atenţi la problemele cu care se confruntă
comunitatea locală, pentru care ar trebui să oferim
soluţii prin intermediul unei cercetări aplicate, în
timpul în care universităţile sunt focusate, în mod
cert, pe cercetarea fundamentală.De fapt, în realitate,
graniţele dintre cele două domenii sunt destul de
subţiri şi nu foarte concrete deoarece, în zilele noastre,
universităţile şi politehnicile se luptă pentru a avea cât
mai mulţi studenţi.
Astfel, dintre toate politehnicile, Institutul
Politehnic din Porto (IPI), pe care în patronează
ISCAP, este cel mai mare din Portugalia şi se află pe
locul 12 în clasamentul celor mai bune instituţii de
învăţământ superior din Portugalia şi prima în
clasamentul politehnicilor. IPI este o instituţie

recentă, cu o istorie de 25-26 de ani
şi cuprinde şapte facultăţi care
acoperă diferite arii de studiu, iar
ISCAP este una dintre ele, numită
şi şcoala de afaceri a institutului.
ISCAP, pe de altă parte, are o
istorie de 127 de ani, deci exista de
dinainte de a fi creat institutul
politehnic; şi acelaşi lucru s-a
întâmplat cu Facultatea de
Inginerie. Aşadar, în Portugalia,
aceste institute oferă studii
comerciale, studii industriale şi
astfel au luat naştere Facultatea de
Contabilitate şi Administraţie şi
Facultatea de Inginerie.
ISCAP este cea de-a doua
facultate din cadrul Institutului
Politehnic din Porto, care are 3.400
de studenţi, din cei 17.000 ai
întregului institut. Aşadar, este destul de mare, cu
toate că nu suficient pentru a deveni autonom
financiar, cu toate că este autonom din punct de
vedere ştiinţific. Doar Facultatea de Inginerie este
suficient de mare pentru a fi autonomă în toate
privinţele. De asemenea, cadrele didactice din cadrul
ISCAP susţin cursuri de contabilitate şi
administraţie, marketing, comunicare în afaceri şi
management, atât la nivel de licenţă, cât şi masterat.
2. DSB: În cadrul Universităţii Constantin
Brâncoveanu, în cea de-a doua zi, aţi susţinut un
workshop de cercetare academică. Care au fost
obiectivele şi în ce a constat exerciţiul practic pe care
participanţii au fost încurajaţi să îl facă?
Prof. univ. dr. Anabela Mesquita: În cadrul
workshop-ului am încercat să le arăt participanţilor
care sunt principalii paşi pentru a fi publicaţi în
jurnalele de specialitate, să le dau anumite sugestii cu
privire la tipul de jurnale pe care trebuie să le caute,
mai ales cele ISI sau SCOPUS; de asemenea, am vrut
să le ofer câteva idei despre cum se scrie un abstract
bun şi, cel mai important, am vrut să le arăt ce se
întâmplă în culisele unei redacţii de jurnal academic.
Este bine pentru toţi participanţii să ştie ce anume
aşteaptă de la el un editor atunci când îi primeşte un
articol, care sunt elementele pe care le urmăreşte la o
primă lectură, care sunt principalele criterii care
trebuie îndeplinite pentru a îi accepta materialul şi
care este întregul proces până la publicarea propriuzisă.
După această prezentare, le-am cerut celor prezenţi
să identifice trei jurnale care sunt ISI sau SCOPUS,
apoi să încerce să scrie un titlu de posibil articol
folosind cuvintele potrivite din punct de vedere SEO
(Search Engine Optimisation) pentru a fi mai uşor de
găsit pe Google şi, la final, i-am încurajat să redacteze
un abstract pentru posibilul articol, ţinând cont de
recomandările pe care le-am făcut ulterior deoarece,
de cele mai multe ori, abstractul este rezumatul
întregului proces de cercetare şi înainte de a parcurge
întregul articol, editorul citeşte abstractul şi doreşte să
vadă scopul materialului pentru a decide dacă va fi
publicat sau nu.

3. DSB: Aceasta este, de fapt, cea de-a doua vizită
pe care o faceţi aici, la Universitatea Constantin
Brâncoveanu. Cum găsiţi universitatea acum? Cum
aţi descrie lucrurile pe care le-aţi văzut?
Prof. univ. dr. Anabela Mesquita: Am venit pentru
prima oară aici în anul 2008, iar atunci a fost o
atmosferă diferită. Atunci am avut un număr mult
mai mare de participanţi, iar îndatoririle mele de
atunci au fost mult diferite de cele de acum.
Acum, în cadrul conferinţei internaţionale, am avut
ocazia de a interacţiona mai îndeaproape cu
majoritatea cadrelor didactice şi pot să îţi spun că sunt
impresionată ce nivelul ridicat de pregătire pe care îl
au.
De data aceasta, am interacţionat cu absolvenţi de
şcoală doctorală şi postdoctorală, cu lectori,
conferenţiari şi profesori care au participat ieri, în
prima zi de conferinţă. Şi eu am participat în cadrul
secţiunii „Politici şi strategii de dezvoltare regională”,
am audiat o serie de prezentări şi pot să spun că deşi
nu este domeniul meu de cercetare, am realizat că au
fost lucrări foarte bune, astfel că am fost impresionată
în mod pozitiv de nivelul ridicat al acestei universităţi
şi al participanţilor din cadrul altor universităţi din
România.
4. DSB: Vreau să vă mulţumesc foarte mult pentru
amabilitatea de a ne răspunde la aceste câteva
întrebări. La final, care ar fi mesajul pe care aţi dori să
îl transmiteţi studenţilor Universităţii Constantin
Brâncoveanu?
Prof. univ. dr. Anabela Mesquita: Acum nu este
prima dată când intru în contact cu studenţii UCB. În
vara acestui an, 42 de studenţi au venit la ISCAP
pentru un stagiu de practică de trei luni, iar pe opt
dintre ei i-am coordonat chiar eu. De aceea, pot să
spun că aveţi studenţi excelenţi, studenţi foarte buni
şi studenţi buni, însă eu am fost impresionată de
numărul mare de studenţi foarte buni cu care am
lucrat. Pot să spun, cu certitudine, că toţi s-au ridicat
la nivelul aşteptărilor tuturor supervizorilor din
cadrul instituţiei.
În ceea ce priveşte mesajul destinat studenţilor, aş
vrea să îţi spun o poveste adevărată, care s-a întâmplat
chiar acum câteva zile. Eu predau studenţilor
masteranzi din cadrul ISCAP şi am putut să observ
că nu toţi studenţii sunt încrezători în forţele proprii.
Am o studentă care a făcut, sub îndrumarea mea, o
lucrare de cercetare şi pe care am încurajat-o să
participe la o competiţie de gen, care a avut loc acum
două săptămâni. Ea a fost singura studentă din cadrul
instituţiei care a aplicat şi, deşi la început nu voia, am
încurajat-o să participe. Zilele trecute a fost
Festivitatea de premiere, în cadrul căreia se ofereau
premiile, iar studenta mea a câştigat premiul I. Astfel,
deşi nu a avut încredere în sine şi în rezultatele muncii
ei, a participat şi a câştigat.
De aceea, le spun tuturor studenţilor că trebuie să
fie încrezători, să aibă încredere în ei şi în capacităţile
lor. Să nu creadă mereu că ceilalţi sunt mai buni decât
ei, fiindcă nu sunt. Aveţi încredere în voi, în
capacităţile voastre, în abilităţile voastre, în puterea pe
care o aveţi de a face orice vă doriţi, fără a avea temeri.
Puteţi să faceţi orice!
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Workshop-ul de cercetare ştiinţifică
„How to be published”

N A R G

Cea de-a doua zi a conferinţei internaţionale
„Knowledge Economy – Challenges of the 21st
Century” a fost dedicată, în exclusivitate, workshopului de cercetare ştiinţifică intitulat „How to be
published” („Cum să fi publicat”) susţinut de către
prof. univ. dr. Anabela Mesquita pentru cei care au
dorit să ia parte la el.
Dimensiunea cercetării ştiinţifice a carierei
Anabelei Mesquita cuprinde: editarea a numeroase
cărţi şi publicarea unei serii de articole în reviste şi în
cadrul diferitelor conferinţe naţionale şi
internaţionale. Alături de acestea, domnia-sa a scris o
carte despre ce înseamnă procesul de absolvire a unu
masterat sau a unui program de doctorat, iar
enumerarea poate continua. De aceea, ea a fost cea
care a condus workshop-ul, care a avut structură
dinamică şi a implicat un nivel ridicat de interacţiune
între moderator şi public.
Structura activităţii a cuprins o prezentare scurtă a
moderatorului, a obiectivelor sale, printre care putem
aminti: identificarea corectă a jurnalelor de
specialitate la care să trimiţi articole şi înţelegerea în

profunzime a regulilor de publicare prin prisma
editorilor, care decid dacă un articol va fi sau nu
publicat.
Prezentarea propriu-zisă a întregului proces s-a
concentrat pe obiectivele amintite mai sus, dar a
implicat oferirea unei serii de exemple care să
ilustreze cu o acurateţe cât mai mare partea teoretică
şi dezvoltarea unei dinamici bazate pe adresarea de
întrebări din partea participanţilor, care nu au
întârziat să aducă în discuţie o serie de problematici
specifice domeniului cercetării. Astfel, fiecare a primit
răspunsuri cât mai detaliate şi s-au dezbătut chestiuni
diverse, plecând de la strategia de tip SEO (Search
Engine Optimization) de construire a titlului şi a
abstractului şi terminând cu chestiuni de tip
organizatoric.
În a doua parte a întâlnirii, participanţii au fost
încurajaţi să efectueze următorul exerciţiu: pe baza
tuturor informaţiilor primite, să caute online cele mai
potrivite jurnale pentru domeniul lor de studiu, în
care ar putea să îşi publice lucrările. După care, au
trebuit să redacteze un titlu şi un abstract pentru un

posibil articol de specialitate, despre care fiecare
dintre cei prezenţi, a primit câte un feedback
personalizat.
La finalul întâlnirii, s-au tras concluzii, s-au pus
întrebări, iar toţi participanţii au menţionat faptul că
această întâlnire s-a dovedit a fi extrem de utilă
pentru ei.
Dintre aceştia, îi putem aminti pe: prof. univ. dr.
Joachim Fritz, secretarul general al Institutului
Regiunilor din Europa, conf. univ. dr. Sebastian Ene,
prorectorul universităţii desemnat cu cercetarea
ştiinţifică, conf. univ. dr. Mihaela Asandei, decanul
Facultăţii de Management Marketing în Afaceri
Economice, Tudorel Popescu, directorul Direcţiei de
Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice a universităţii,
prodecani şi cadre didactice din cadrul instituţiei.
Putem să apreciem că workshop-ul a fost un real
succes şi că reprezintă piatra de temelie pentru
viitoarele activităţi destinate cercetării academice
organizate de către Universitatea Constantin
Brâncoveanu.
Adriana Cocîrţă

