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Centrul European de Studii Manageriale în Administrarea Afacerilor
Pentru anul 2015, CESMAA are în vedere desfăşurarea periodică de întruniri ale şefilor
colectivelor de cercetare, reuniuni de lucru, mese rotunde, dezbateri ştiinţifice în cadrul
conferinţelor, activităţi editoriale şi redacţionale pentru asigurarea continuităţii apariţei a 4 numere
pe an a Journal of Applied Economic Sciences (JAES) şi 2 numere pe an pentru Journal of Applied
Research in Finance (JARF).
Începând cu martie 2015, Planul de activități pentru anul 2015 este actualizat cu o serie de
acțiuni ce decurg din implementarea proiectului START UP 4 U cu ID 149512 finanțat din FSE prin
POSDRU referitoare la: servicii de consiliere antreprenorială, servicii de consultanță în vederea
inițierii afacerilor și servicii de asistenţă şi post-asistenţă în sprijinul dezvoltării afacerilor.

IANUARIE

Data

Calendarul şedinţelor şi al reuniunilor de lucru din cadrul CASA 3 SVO - CESMAA pentru
anul 2015, este următorul:

Activitate

Şedinţa de lucru:
Raportarea activităţii de cercetare
din 2014

Subactivităţi desfăşurate:
Raport privind activitatea de cercetare desfăşurată în
cadrul CESMAA. Stabilirea unor direcţii pentru
îmbunătăţirea activităţii în anul 2015.
Informare cu privire la Call-urile de proiecte şi
programe de cercetare deschise pentru 2015.
Discuții și intervenții asupra Planului de cercetare al
facultății și Centrului CESMAA

FEBRUARIE

Ședința de lucru:
Parteneriatului pentru educaţie şi
calitate în învăţământul superior
economic - POSDRU/156/1.2/G/
137309
Editarea Journal of Applied
Economic Sciences, Spring 2015

Voluntariatul, un prim pas în dobândirea experienței în
muncă. Argumente pentru convingerea studenţilor/
masteranzilor să se implice în activitatea de voluntariat
Schimb de bune – practici în procesul educaţional şi în
cercetare în învăţământul superior economic.
Metode active de implicare și motivare a studenților și
masteranzilor în procedul de învățare, respectiv în
Internship.

Responsabil

Consiliul
CESMAA

ştiinţific

al

Membrii CESMAA

Manager de proiect:
Camelia Firică, Simona
Rotaru, Mădălina Bogdan,
Ilie Dragos
Colectiv editorial:
Laura Ştefănescu
Mădălina Constantinescu
Cristiana Bogdănoiu
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- Activităţi editoriale privind apariţia JAES_Volume
X_Spring2015; e-content pentru SCOPUS, CEEOL,
RePEC, EBSCO

MARTIE

Reuniune de lucru:
Activităţi
ale
studenților
și
masteranzilor implicați în proiecte
Workshop:
De la stagiile de practică la un
potențial loc de muncă

Activități de organizare în vederea
implementării de proiecte DMI 3.1.
Promovarea culturii
antreprenoriale
START UP 4 U - 149612
AFRO

APRILIE

Activități în cadrul
START UP 4 U - 149612
Reuniune de lucru:
Parteneriatului pentru educaţie şi
calitate în învăţământul superior
economic - POSDRU/156/1.2/G/
137309

IUNIE

MAI

Ședința de lucru:
Editarea Journal of Applied
Research in Finance Volume V
Editarea Journal of Applied
Economic Sciences Volume X
Reuniune de lucru:
Managementul proiectului POSDRU
142137 „Sprijin pentru tranziția cu
succes de la studiu la piaţa muncii a
studenţilor cu specializări
economice”

- organizare festivitate de premiere concurs de eseuri
Experiențe practice pentru cariera mea – impresii,
sugestii din stagiul meu de practică în cadrul proiectului
142137 - „Sprijin pentru tranziția cu succes de la studiu
la piaţa muncii a studenţilor cu specializări economice”
- dezbateri pe tema: De la teorie la practică prin
întreprinderea simulată; Sprijinirea studenților prin
servicii de orientare și consiliere profesională pentru o
mai bună inserție pe piața muncii.
- reorganizare CESMAA ca și centru de sprijin
antreprenorial și consultanță managerială;
- participare la Conferință de lansare proiect START
UP 4 U;
- organizare echipe de experți pe termen scurt si
experți pe termen lung in regiunea de implementare
SVO
- organizare activități de consiliere în dezvoltarea
profesională și în carieră;
- organizare activități de sprijin antreprenorial și
consultanță managerială;
- Brainstorming pentru întocmirea Documentului-cadru
de propuneri pentru îmbunătățirea calității în
învățământul superior economic: propuneri pentru
îmbunătățirea procesului de învățământ, a activității
de cercetare în învățământul superior economic,
îmbunătățirea integrării studenților pe piața muncii;
- Activităţi editoriale privind apariţia JARF_VolumeV
Summer 2015; E-content pentru indexarea în BDI
- Activităţi editoriale privind apariţia JAES_Volume X_
Summer_2015; e-content pentru SCOPUS, CEEOL,
RePEC, EBSCO.

Responsabil activitate
de cercetare a
masteranzilor şi
studenţilor:
Loredana - Hobeanu
Văcărescu
Coordonatori activ. în
SVO:
Laura Ștefănescu
Mădălina Constantinescu

Echipa de consilieri
Start Up 4 U
Echipa
de
experți
consultanți Start Up 4 U
Echipa de experți
implementare activități
POSDRU/156/1.2/G/
137309

Colectiv editorial:
Mădălina Constantinescu
Cristiana Bogdănoiu

- Activități de management al proiectului în vederea
stabilirii planului de activități, reuniuni și workshop-uri
pentru pentru tranziția cu succes de la studiu la piaţa
muncii a studenţilor cu specializări economice”

Coordonatoti proiect
Prof.univ.dr. IV Matei

Şedinţa de lucru:
Evaluare semestrială a activităţii de
cercetare

- Analiza rezultatelor activităţii de cercetare perioada
ianuarie - iunie 2015;
- Sugestii privind îmbunătăţirea acestora.

Reprezentanţi ai
departamentui: Mihail
Negulescu, Simona
Rotaru, Dragoș Ilie

Activități în cadrul
START UP 4 U - 149612

- organizare concurs Idei de afaceri;
- crearea de noi afaceri și înființarea de StartUp-uri.

Coordonatori activ. în
SVO:
Laura Gavrilă (Ștefănescu
Mădălina Constantinescu
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IULIE
AUGUST
SEPTEMBRIE

Activități în cadrul
START UP 4 U - 149612

- organizare activități de consiliere în dezvoltarea
profesională și în carieră;
- organizare activități de sprijin antreprenorial și
consultanță managerială;

Echipa de consilieri
Start Up 4 U
Echipa de experți
consultanți Start Up 4 U

Activități în cadrul
START UP 4 U - 149612

- Organizare conferință în vederea promovarii
CESMAA ca centru de sprijin antreprenorial și a
activităților întreprinse în cadrul Centrului
Antreprenorial de Sprijin în afaceri din regiunea Sud
Vest Oltenia - CASA SVO, nou înființat.

Coordonatori activ. în
SVO: Laura Gavrilă ( ex
Ștefănescu); Mădălina
Constantinescu

Ședința de lucru:
Editarea JAES Volume X Fall_2014

- Activităţi editoriale privind apariţia JAES_Volume X_
Fall_2015

Colectiv editorial JAES:
Mădălina Constantinescu,
Cristiana Bogdănoiu

Activități în cadrul
START UP 4 U - 149612

- organizare activități de consiliere în dezvoltarea
profesională și în carieră;
- organizare activități de sprijin antreprenorial și
consultanță managerială;

Echipa de consilieri
Start Up 4 U
Echipa
de
experți
consultanți Start Up 4 U

Realizarea și dezvoltarea unei rețele
de parteneriate între universități,
mediul de afaceri și centrele de
cercetare

- Schimb de bune practici, prin corelarea
învăţământului cu cerinţele pieţei muncii şi prin
introducerea rezultatelor relevante din cercetare în
curricula de curs şi în unităţile curriculare.

Decan: Prof.univ.dr. Ion
Viorel Matei; Director
CESMAA: Prof.univ.dr.
Laura Gavrilă Ștefănescu

- Activităţi editoriale privind apariţia JAES, VolumeX,
Winter 2015
- Activităţi editoriale privind apariţia JARF, Volume V,
Winter 2015
- Realizarea și dezvoltarea unei rețele de parteneriate
între universități, mediul de afaceri și centrele de
cercetare;
- Dezvoltarea curriculumului în concordanţă cu noile
provocări din economie şi de pe piaţa muncii;

Colectiv editorial:
Laura Ştefănescu
Mădălina Constantinescu
Laura Ungureanu

OCTOMBRIE

Ședința de lucru:
Editare JAES Winter_Vol X 2015
Editare JARF_VolumeV_2015
Ședința de lucru:
Parteneriat pentru Educaţie şi
Calitate în Învăţământul Superior
Economic

NOIEMBRIE

Reuniune de lucru:
Activităţi ale cercurilor ştiinţifice ale
masteranzilor şi studenţilor
Sedinţă de lucru:
Organizare aVIIIa Conferinţă
naţională cu participare
internaţională; Organizare a VII a
Sesiune de comunicări ştiinţifice
pentru studenţi şi masteranzi

Decan: Prof.univ.dr. Ion
Viorel Matei; Director
CESMAA: Prof.univ.dr.
Laura Gavrilă Ștefănescu

- Antreprenoriatul – o șansă de integrare a studenților
în viața economică;
- Fonduri nerambursabile pentru start-up-uri deschise
de studenți

Responsabil activitate
de cercetare a
masteranzilor şi
studenţilor: Loredana
Hobeanu-Văcărescu

- Activităţi organizatorice privind buna desfăşurare a
lucrărilor conferinţei;
- Activităţi organizatorice privind buna desfăşurarea a
lucrărilor sesiunii de comunicări științifice ale
studenților și masteranzilor "Cercetări studențești în
business, management, finanțe și contabilitate"

Comitet organizatoric:
Loredana VăcărescuHobeanu
Sorin Dincă
Cristiana Bogdănoiu
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DECEMBRIE

First Day
- Welcome Coffee! Registration of Participants
- Official opening of the conference:
th
The 8 International Conference
- The Activities of CESMAA in 2015 and Research
Craiova, Romania, 21-22 November,
Opportunities in Perspective of EU's new research
2015
and innovation programme
- Keynote Speech - PhD Associate Professor Ion
Scientific Event „Book for our library”
Viorel MATEI, Dean of Faculty
– 2015 Books Launch Edition
- Scientific Event „Book for our library” – 2015 Books
Launch
- Papers Regular session
Second Day
Workshop
- Workshops
Discussion Papers:
A VII a Sesiune de comunicări
- Students Track - A VII a Sesiune de comunicări
ştiinţifice pentru studenţi şi
ştiinţifice pentru studenţi şi masteranzi „Cercetări
masteranzi „Cercetări studențești în
studențești în business, management, finanțe și
business, management, finanțe și
contabilitate”
contabilitate”
Papers of Master Students and Students
– Social Activities
- Activităţi de asistenţă şi post-asistenţă în sprijinul
dezvoltării afacerilor:
- Focusarea activităţii huburilor pe inovare în
Activități în cadrul
antreprenoriat şi pe iniţierea şi creşterea unei
START UP 4 U - 149612
comunităţi care să susţină antreprenoriatul în rândul
membrilor grupului ţintă, în special, şi a altor persoane
(publicul larg), în general;

Responsabili:
Laura Gavrilă
(Ştefănescu)
Ion Viorel MATEI
Mihail Cristian
NEGULESCU

Anca Mădălina BOGDAN
Loredana VĂCĂRESCUHOBEANU

Coordonatori activ. în
regiunea SVO:
Laura Gavrilă (ex
Ştefănescu)
Mădălina Constantinescu

Şedinţa de lucru:
Evaluare anuală a activităţii de
cercetare

- Analiza rezultatelor activităţii de cercetare din anul
2015; Sugestii privind îmbunătăţirea acestora;
- Atragerea de noi fonduri pentru activitatea de
cercetare din anul 2016: Informare privind posibilitatea
de a accesa fonduri structurale; Identificarea
programelor şi a domeniilor majore de intervenţie în
care Universitatea noastră este eligibilă

Reprezentanţi
departament:
Mihail Negulescu, Rotaru
Simona, Ilie Dragoş
Responsabil activitatea
de cercetare-ştiinţifică:
Laura Gavrilă (ex
Ştefănescu)

Şedinţă de lucru
Noi direcții ale cercetării în anul 2016

- Elaborarea Planului de cercetare al facultății și al
CESMAA pentru anul 2016;
- Elaborarea Planului de activități al CESMAA pentru
anul 2016

Director CESMAA:
Prof.univ.dr.
Laura
Gavrilă
Ştefănescu)

(ex

Programul şedinţelor de lucru al directorului CESMAA
Responsabilii:
temelor de excelenţă
din 2 in 2 luni
şi ori de câte ori este nevoie
astfel:
10-20 Februarie

Cadre didactice:
cu programe individuale de
Cercetare
din 3 în 3 luni
în perioada 1-10 a fiecărei luni şi ori de
şi ori de câte ori este nevoie
câte ori este nevoie
astfel:
1-10 Ianuarie
1-10 Iunie
20-30 Ianuarie
Echipa de consilieri și experți
consultanți
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10-20 Aprilie
10-20 Iunie
10-20 Septembrie
10-20 Noiembrie

1-10 Februarie
1-10 Martie
1-10 Aprilie
1-10 Mai

1-10 Septembrie
1-10 Octombrie
1-10 Noiembrie
1-10 Decembrie

20-30 Aprilie
20-30 Iulie
20-30 Octombrie

Director,
Centrul European de Studii Manageriale în Administrarea Afacerilor - CESMAA
Prof.univ.dr. Laura GAVRILĂ (fostă Ştefănescu)
Expert coordonator A4 SVO
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