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Centrul de cercetare
STUDII ŞI CERCETĂRI ECONOMICE (SCECO)
Centrul de cercetare SCECO este acreditat la nivelul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.
Scopul principal al centrului de cercetare SCECO este realizarea de cercetări fundamentale şi
aplicative în domeniul economic, precum şi transferarea rezultatelor acestor cercetări către mediul
economic şi către comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională.
Domenii de cercetare: Contabilitate, Economie, Finanţe, Management, Marketing, Statistică.
Teme principale de cercetare abordate de membrii centrului SCECO:
 Creşterea calităţii sistemului educaţional universitar şi postuniversitar în domeniul
ştiinţelor economice;
 Abordări teoretice şi practice ale contabilităţii pe plan naţional şi internaţional;
 Provocări privind marketingul organizaţiilor în contextul exigenţelor impuse de pieţele
actuale;
 Noi coordonate privind adaptarea şi dezvoltarea resurselor de muncă în contextul
internaţionalizării pieţelor;
 Economia contemporană şi mediul de afaceri european.
Potenţialul uman implicat în activitatea de cercetare este constituit din cadre didactice
universitare - profesori, conferenţiari, lectori, asistenţi -, doctori în ştiinţe economice.
Servicii oferite mediului de afaceri:
 consultanţă în domeniul iniţierii şi implementării unui plan de afaceri;
 consultanţă în domeniul antreprenoriatului şi al managementului strategic;
 elaborarea de analize de risc;
 consultanţă financiară;
 analiză economico-financiară;
 consultanţă în domeniul contabilităţii financiare şi de gestiune;
 consultanţă în procesul de elaborare şi fundamentare a strategiilor de marketing;
 cercetări de marketing;
 analize statistice ale fenomenelor economico-sociale;
 consultanţă în procesul de promovare a produselor şi serviciilor.
Activităţi de cercetare în care s-au implicat membrii centrului de cercetare SCECO în ultimii
ani:
 Derularea de proiecte de cercetare;
 Elaborarea de cărţi ştiinţifice şi cursuri universitare;
 Publicarea de articole în reviste cotate ISI sau indexate BDI;
 Participarea la conferinţe internaţionale;
 Organizarea conferinţei internaţionale anuale “Contemporary Economy and Romanian
Realities”;
 Editarea revistei bianuale Studies and Scientific Researches. Economics Edition,
indexată: RePEc, DOAJ, Index Copernicus, Ulrich`s Periodicals Directory, WorldCat,

ECONIS (ZBW - German National Library of Economics), BASE, ERIH PLUS, J-Gate
Management, Google Scholar.
Proiecte derulate în ultimii ani:
 Extinderea oportunităţilor de învăţare prin inovare, cercetare şi interacţiune cu mediul
de afaceri, Proiect FSE – POSDRU 156/1.2/G/137623;
 Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă în domeniul economic, Proiect FSE POSDRU 90/2.1/S/63960;
 Pregătire practică pentru piaţa muncii, Proiect POS DRU – FSE 22/2.1/G/19046;
 Cercetarea şi dezvoltarea unei platforme interactive, multidisciplinare şi complexe,
pentru îmbunătăţirea sistemului educaţional de marketing prin interconectarea mediului
universitar cu piaţa muncii din România, Contract cercetare PN II 92-103.4/2008, în
parteneriat cu alte 9 instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din ţară;
 Proiectarea structurii platformei publice pentru diseminarea facilă a informaţiei de
mediu la nivelul întregii societăţi, Contract cercetare PN II 92127/2008, în parteneriat cu
ASE Bucureşti şi cu alte 2 instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din ţară.
Adresa: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe Economice, Centrul
de cercetare Studii şi cercetări economice, Str. Spiru Haret nr. 8, Tel. - 0234 516345, Fax - 0234
570961
Director executiv centru de cercetare: Conf. univ. dr. Daniel BOTEZ, e-mail:
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