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PLANUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AL CENTRULUI
„CERCETARE DEZVOLTARE AGORA SRL (CDA)”
PENTRU PERIOADA 2012-2017
Scurtă descriere a CDA:
Cercetare Dezvoltare Agora (CDA) este o entitate de cercetare-dezvoltare cu presonalitate juridică
proprie și are ca asociați: Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO) - 30%, Acad. Florin
Gheorghe Filip (colaborator al UAO, director științific voluntar) – 30%, Prof.univ.dr. Mișu-Jan
Manolescu (președinte al consiliului de administrație al UAO, director general și administrator
voluntar) – 20% și Prof.univ.dr. Ioan Dzițac (rector UAO, director executiv și administrator voluntar).
CDA își desfășoară activitate în campusul UAO și preia o parte importantă din misiunea de cercetaredezvoltare a UAO.
Misiunea CDA:
1. Susținerea științifică, logistică și financiară a cercetării-dezvoltării UAO;
2. Obţinerea de rezultate de cercetare valide şi de fonduri necesare susținerii cercetării;
3. Afirmarea CDA ca o entitate capabilă de colaborări cu mediul ştiinţific şi cu cel socioeconomic;
4. Dezvoltarea unui parteneriat puternic cu cercetători şi cu instituţii dedicate cercetării din ţară şi
străinătate;
5. Susținerea tehnică, științific-profesională și financiară a revistei International Journal of
Computers Communications & Control (cotată ISI, Scopus, EBSCO etc.);

6. Susținerea tehnică, științific-profesională și financiară a manifestării științifice International
Conference on Computers Communications and Control și indexarea lucrărilor sale în IEEE
Xplore, Scopus, ISI și alte date de baze;
7. Susținerea organiztorică și financiară ale unor conferințe și reviste studențești.
Direcţiile principale de cercetare ale CDA:
1. Aplicații ale matematicii și informaticii în economie;
2. Metode de hard computing soft computing cu aplicații în elaborarea deciziilor.
Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare-dezvoltare va consta în:
1. Elaborarea de lucrări ştiinţifice şi publicarea în reviste de specialitate cotate ISI/BDI sau
prezentarea la conferinţe/simpozioane naţionale şi internaţionale.
2. Participarea în programe de cercetare-dezvoltare naţionale şi internaţionale.
3. Elaborarea de cărţi de specialitate/monografii, capitole din cărţi şi cursuri universitare, lucrări
de licenţă, lucrări de disertaţie legate de direcţiile de cercetare ale centrului.
4. Creşterea nivelului ştiinţific şi de instruire a întregii comunităţi UAO.

PLANUL CADRU DE CERCETARE-DEZVOLTARE 2016-2017
Nr. TEMA CADRU
crt.
1
Asistență în
organizarea și
acreditarea
programelor de
masterat în
domeniile
Management și
Contabilitate
2

Îndrumarea
autoratului
ştiinţific

3

Organizări de
conferinţe /
sesiuni speciale

ACTIVITĂŢI
Revizuiri și
actualizări:
1. Plan de
învăţământ
2. Ghidul
studentului
3. Raport de
autoevaluare
internă
Actualizări:
1. Ghid pentru
elaborarea lucrării
de licenţă/
disertaţie
și îndrumare
pentru scrierea
articolelor
ştiinţifice
2. Deontologie în
scrierea lucrărilor
științifice și
prevenția
plagiatului
1. International
Conference on
Computers,

REZULTATE
AŞTEPTATE
Realizarea unor
programe de studii
masterale de tip
Bologna atractive şi
productive, care să
pregătească specialişti
în domeniul economic

TERMEN
2012-2017

CINE
RĂSPUNDE
Dziţac Ioan
Manolescu M.-J.

Realizarea unor
permanent
proceduri tehnice şi a
unor recomandări
clare pentru elaborarea
unei lucrări de
licenţă/disertaţie de
calitate, care să
prevină plagiatul şi să
obişnuiască studenţii
cu specificul muncii
de editare a lucrărilor
de natură ştiinţifică

I. Dzițac
F.G. Filip
M.J. Manolescu

Organizarea
conferinţelor la
standarde

I. Dzițac
F.G. Filip
M.J. Manolescu

permanent

4

Editare și
publicare de
reviste de
specialitate

5

Atragerea de
fonduri prin
implicare în
proiecte

6

Publicarea de
articole indexate
în ISI Web of
Science sau/şi
reviste
recunoscute
CNCS

Communications
& Control
(ICCCC)
2. International
Conference on
Information
Technology and
Decision Making
1. International
Journal of
Computers,
Communications
& Control
(IJCCC)
2. Agora
International
Journal of
Economical
Sciences
1. Implicarea în
proiecte
trasfrontaliere şi
internaţionale
2. Implicarea în
proiecte
POSDRU
3. Perfecţionarea
managerilor de
proiect
Orientarea
cercetărilor
proprii spre
domenii de
actualitate
ştiinţifică și
diseminarea în
conferinţe şi
reviste de calitate

Data: 10.10. 2012

internaţionale,
cu comitet de
organizare, comitet de
program internaţional,
pagină web, sistem de
înregistrare online şi
peer-review de
calitate.
Realizarea unor
reviste de calitate, la
standardele ISI.
IJCCC, care este o
revistă cotată ISI,
fondată şi editată de
Ioan Dziţac, va
constitui un model
pentru perfecționarea
revistelor UAO

Permanent

I. Dzițac
F.G. Filip
M.J. Manolescu

Atragere de fonduri şi
consolidarea unui
background pentru
creşterea şanselor de a
câştiga proiecte în
viitor

permanent

I. Dzițac
F.G. Filip
M.J. Manolescu

Creşterea prestigiul
ştiinţific individual şi
colectiv şi realizarea
punctajului necesar
acreditării CDA la
nivel de universitate şi
apoi la nivel de CNCS

permanent

Membri CDA și
cadre UAO

Director executiv,
Prof.univ.dr. Ioan Dziţac

