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 Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale 
 
 

Nivelul ridicat de pregatire asigurat de Facultatea 
de Relaţii Economice Internaţionale conferă 
studenţilor o gamă variată de competenţe 
profesionale, ceea ce le permite acestora, după 
absolvire, încadrarea ca specialişti în domeniul 
relaţiilor internaţionale. 

Facultatea asigură studenţilor desfăşurarea unui 
proces de învatamânt de înaltă calitate, conceput, 
conform sistemului Bologna, pe două niveluri 
succesive: 
1. Nivelul I: cursuri de LICENŢĂ acreditate, cu o 
durată de trei ani, învatamânt de zi şi învăţământ cu 
frecventă redusă, creat pentru pregatirea specialiştilor 
în domeniul Relaţiilor Economice Internaţionale, în 
contextul deschiderii tot mai largi a economiilor spre 
exterior. 
2. Nivelul II: studii MASTERALE acreditate, cu o 
durată de doi ani, în domeniul managementului 
afacerilor internaţionale şi al derulării afacerilor în 
contextul integrării europene. 

Cadrele didactice coordonatoare au insuflat 
studenţilor motivaţia educaţională şi spiritul 
competitiv în vederea realizării unor lucrări cu un 
conţinut ştiinţific cât mai ridicat. 

Dorim ca pe viitor să respectăm tradiţia 
Sesiunilor ştiinţifice a studenţilor ca punct de plecare 
în realizarea unor studii şi analize asupra mediului 
economic şi instituţional intern şi internaţional şi să 
îmbunătăţim prezentările din cadrul sesiunii cu 
elemente relevante pentru cercetarea ştiinţifică. 

 
 

 

Comitet de organizare 
 
 
Prof. univ. dr. Constanţa CHIŢIBA–
Decan REI , CS I 
Prof. univ. dr. Daniel Mihai ŞANDRU -
 REI, UCDC, CS II 
Prof. univ. dr. Georgeta ILIE REI, UCDC 
Conf.univ.dr. Cezar MILITARU, REI, UCDC 
Conf.univ.dr. Luminiţa DRAGNE, SJA, UCDC 
Conf.univ.dr. Agata POPESCU, SJA, UCDC 
Conf. univ. dr. Dragoş RĂDULESCU– REI, UCDC 
Conf. univ. dr. Adina MUŞETESCU - REI, UCDC 
Conf. univ. dr. Graţiela GHIC REI, UCDC 
Conf. univ. dr. Narcisa ISĂILĂ REI, UCDC 
Conf. univ. dr. Cristina ATHU REI, UCDC 
Conf. univ.dr. Oana MIONEL, REI, UCDC 
Conf. univ.dr. Doina Maria TILEA, REI, UCDC 
Lector univ.dr. Diana TUDOR, REI, UCDC 
Lector univ.dr. Claudia BENTOIU, REI, UCDC 
Lector univ. dr. Irina NICOLAU REI, UCDC 
Lector univ. dr. Anda Nicoleta ONETIU REI,   
UCDC 
Asist.univ.dr. Ana - Maria DINU, REI, UCDC 
Asist.univ. dr. Anca DUNARINTU 
COSTEA, REI, UCDC 
Asist.univ. dr. Adriana ZANFIR, REI, UCDC 
Asist.univ.drd. Andreea– Monica 
PREDONU, REI, UCDC 
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Program 
 
11 aprilie - 10,00 - înregistrarea participanţilor, 
distribuirea programului conferinţei; 
-10,30 - 11,00 - deschiderea conferinţei; 
-11,00 - 13,00  -  prezentarea lucrărilor; 
-13,00 - 13,30  - pauză; 
-13,30 - 15,00  - prezentarea lucrărilor; 
-15,00 - 17,00 - concluzii, decernarea premiilor.  
 
 
Sesiunea ştiinţifică a elevilor, studenţilor şi 
masteranzilor se va desfăşura în Bucureşti, la  
Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” 
Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4. 

 
 

Persoane de contact 
 
Conf.univ.dr. Doina Maria Tilea 
Asist.univ.dr. Ana - Maria Dinu 
Asist.univ. dr. Anca Dunarintu Costea 
Asist.univ. drd. Andreea – Monica Predonu 
E-mail: rei.cercetare@yahoo.com 
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Înscriere 
 

Înscrierea se face prin trimiterea lucrării in 
extenso la adresa rei.cercetare@yahoo.com 
În mesajul transmis pentru înscriere, vă rugăm să 
precizaţi numele întreg, afilierea şi adresele de email 
ale autorilor, indicând autorul de contact. 
Pentru fiecare comunicare se va  menţiona 
„Sesiune Ştiinţifică Elevi, Studenţi şi Masteranzi 2014”.  

 
Instrucţiuni privind redactarea 
 
Redactarea lucrării se va face respectând 
urmatoarele instrucţiuni: 
 Pagina format A4. 
 Margini: top 2.5cm, bottom 2.5 cm, left 2.5 cm, right 
2.5cm. 
 Textul trebuie scris în Word. 
 Font: Times New Roman, size 12pt, single line 
spacing, justified. 
 Instructiunile de scriere sunt valabile pentru toţi 
autorii indiferent de disciplină. 
 Lucrarea trebuie să aibă titlu, autor  (nume, an de 
studiu, facultate), professor coordonator, abstract (5 
randuri size 12pt), cuvinte cheie (5 cuvinte cheie). 
 Numele documentului va fi numele autorului cu 
specificaţia pt sesiunea ştiinţifică a studenţilor (de 
ex.POPESCU_sesiunea_stiintifica_a_studentiilor.doc). 

 
 
 

 
 

Condiţii de participare 
 
Lucrările acceptate vor fi publicate după susţinerea lor 
în Analele facultăţii, de asemenea participanţii la sesiunea 
ştiinţifică vor primi diplome de participare. 

 
 

Termene importante: 
 

- 30 martie 2014 – trimiterea titlurilor lucrărilor împreună 
cu numele autorului/autorilor, coordonatorul şi afilierea. 
- 7 aprilie 2014 - trimiterea lucrărilor in extenso. 

 

Obiective 
a) Stimularea procesului de implicare a studenţilor şi 
masteranzilor în echipe de cercetare complexe, 
pluridisciplinare, în vederea creşterii interesului pentru 
cercetare, inovare, dezvoltare sustenabilă, în acord cu 
premisele societăţii bazate pe cunoaştere. 
b) Antrenarea elevilor, studenţilor, masteranzilor în 
procese de studiere a mediului economic şi social, de 
simularea a procesului de luare a deciziilor economice în 
condiţii de risc, de creare a premiselor de creştere 
economică incluzivă prin dezvoltarea competenţelor de 
cercetare şi documentare în domeniul relaţiilor economice 
internaţionale. 
c) Creşterea vizibilităţii Facultății de Relații Economice 
Internaționale din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie 
Cantemir”. 
Secţiuni 
 I. Economie şi afaceri internaţionale 
II. Integrare, regionalizare şi globalizare  


