
Centrul de Cercetare 
Strategii de Dezvoltare a Sistemelor

Economice Competitive 
STRATEC

www.stratec.ugal.ro

Strada Nicolae Bălcescu nr. 59-61, Galați, România

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor



STRATEC

Centrul de Cercetare Strategii de Dezvoltare a Sistemelor 
Economice Competitive a fost înființat în anul 2007 în cadrul 
Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați cu scopul 
complex de inițiator al activităților de cercetare, de formare 
și de dezvoltare a abilităților de cercetare, de diseminare a 
rezultatelor cercetării. 

Misiunea Centrului de Cercetare Strategii de Dezvoltare a 
Sistemelor Economice Competitive este de a dezvolta 
activitățile de cercetare ale facultății, de a stabili colaborări 
cu alți membri ai lumii academice, din institute specializate 
în cercetare din țară și din străinătate și din mediul de 
afaceri, în scopul de a contribui la dezvoltarea economică și 
socială cu caracter național și regional. 

La finele anului 2017, în urma evaluării centrelor de 
cercetare care funcționează sub egida Universității 
„Dunărea de Jos” din Galați, Centrul de Cercetare 
STRATEC a fost ierarhizat în categoria centrelor de 
cercetare de excelență instituționalizate.

Centrul asigură cadrul instituțional și informațional pentru 
dezvoltarea competențelor de cercetare ale membrilor 
facultății, cadre didactice, doctoranzi și masteranzi. 

Prof. univ. dr. Șarpe Daniela Ancuța - director

Consiliul de coordonare:
Prof. univ. dr. Micu Adrian
Prof. univ. dr. Căpățînă Alexandru
Prof. univ. dr. Cristache Nicoleta
Prof. univ. dr. Moga Liliana Mihaela

Centrul de Cercetare STRATEC pune la dispoziția 
membrilor facultății laboratoare dedicate activității de 
cercetare, dotate cu tehnică de calcul de ultimă generație și 
software specializat în elaborarea de analize statistice 
avansate (SPSS, PLS-SEM, Nvivo, fsQCA, BSC 
Designer):
Laboratorul de Cercetări de Marketing
Direcții de cercetare: Analiza impactului tehnicilor de 
marketing asupra performanțelor companiilor
Laboratorul Administrarea Afacerilor
Direcții de cercetare: Strategii și politici competitive în 
administrarea afacerilor
Laboratorul de Cercetări Economice Aplicate
Direcții de cercetare:
Strategii de dezvoltare în domeniul antreprenorial – 
abordări din perspectivele: managerială, de marketing, 
financiară și de politică economică.
Dezvoltarea durabilă la nivel local, regional și național – 
analiză de modele, indicatori, prospectarea tendințelor, 
politici economice în  domeniu
Laboratorul de Modelare și Previziuni Economice
Direcții de cercetare:
Creștere și dezvoltare în economia bazată pe cunoștințe – 
modelarea sistemelor economico-sociale în condiții de risc 
și incertitudine

ź Strategii de dezvoltare în domeniul antreprenoriatului - 
manageriale, de marketing, politica financiară și 
economică.

ź Strategii și politici competitive în administrarea 
afacerilor.

ź Elaborarea de strategii competitive în domeniul 
managementului și marketingului.

ź Modelarea sistemelor economico-sociale bazate pe risc 
și cunoștințe incerte.

ź Creșterea și dezvoltarea în economie - modelarea 
sistemelor socio-economice în condiții de risc și 
incertitudine.

ź Prospectarea tendințelor în dezvoltarea durabilă 
regională.

ź Întocmirea unor studii privind analiza dinamicii pieței de 
capital din Romania în contextul integrării în U.E.

ź Asimilarea metodologiilor și practicilor europene în 
elaborarea programelor și proiectelor de cercetare.

ź Dezvoltarea durabilă la nivel local, regional, național și 
internațional - analiza modelelor, indicatorilor, tendințele 
de explorare, politicile economice în domeniu.
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