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L I S T A   D E   L U C R Ă R I 1 

 
Candidat: RĂDUCAN DRAGOȘ – Doctor./ din 2011, cadru didactic asociat în cadrul 

Universității „Artifex” din 2022 
 
 
1. Lista celor maximum 10 lucrări (după caz) considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru 
realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi 
în celelalte categorii de lucrări din prezenta listă de lucrări:  

 
1.1. Dragoș Răducan - „Promovarea și valorificarea potențialului turismului rural”, Editura 
ARTIFEX, București, 2023, ISBN 978-606-8716-68-8 
 
1.2. Alexandru Manole, Dragoș Răducan - „A comparative Analysis of Employment Stability in 
Tourism–EU, Hungary and Romania”, The Fourth International Scientific Conference - TOURISM 
IN FUNCTION OF DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA - Tourism as a Generator 
of Employment - Thematic Proceedings I / Articles, Vol 4 No 1 (2019),  
link:  http://www.tisc.rs/proceedings/index.php/hitmc/article/view/243 , 

http://www.tisc.rs/proceedings/index.php/hitmc/article/view/243/239  
.   

 
1.3. Dragoș Răducan - “Economie agrară şi dezvoltare rurală – realităţi şi perspective pentru 
România” Studii privind valorificarea durabilă a potenţialului agroturistic şi a turismului de pescuit 
din zona Borcea - judeţul Călăraşi, simpozion internaţional ICEADR. Bucureşti, 23 - 24 septembrie 
2010 

 
1 Notă  
(1) Fiecare lucrare este prezentată, în limba în care a fost publicată/expusă, corespunzător structurii “ I, II, III, IV, V, VI, VII ”, unde: I este indicativul 

(T1, T2 etc.; Ca1, Ca2 etc.; …); II - autorii în ordinea din publicaţie, cu scriere “bold” a candidatului; III – titlul, scris “italic”; IV - editura sau 
revista sau manifestarea şi/sau alte elemente de localizare, după caz; V - intervalul de pagini din publicaţie, respectiv, pp …-…, numărul total de 
pagini, respectiv, … pg., sau alte date similare, după caz; VI - anul sau perioada de realizare, după caz.; VII – ISSN (pentru reviste) sau ISBN 
(pentru cărţi, manuale, tratate, volumele unor manifestări ştiinţifice, etc). 

(2) În cadrul fiecărui grup de lucrări (Ca1, Ca2 etc.; I1, I2 etc. ; …), lucrările sunt în ordine invers cronologică.  

 
 



 

1.4.  Dragoș Răducan - “Pieţe agricole. Cercetări cu privire la starea filierelor agroalimentare în 
România. Aspecte privind piaţa laptelui în România”, sesiunea ştiinţifică  anuală cu tema 20 DE ANI 
DE CERCETĂRI DE ECONOMIE AGRARĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ – REALIZĂRI ŞI 
PROIECTE ACADEMIA ROMÂNĂ. Institutul Naţional De Cercetări Economice  “Costin C. 
Kiriţescu” Institutul De Economie Agrară - Joi 2 decembrie 2010 

 
 

1.5. Dragoș Răducan - „Studii privind posibilitatea dezvoltării agroturismului şi a turismului 
ecvestru în România” Simpozion internaţional USAMVB – 02-03.06.2011, “Perspective ale 
agriculturii şi zonelor rurale în contextul dezvoltării durabile“ – ISSN 2247-3527 
 
1.6. Dragoș Răducan - “Economie agrară si dezvoltare rurală – realităti  şi perspective pentru 
România”, simpozion internaţional ICEADR- Bucureşti, România, 8-9 SEPTEMBRIE 2011 

 
1.7. Dragoș Răducan – „Microregiunea Horezu studiu integrat al potențialului de dezvoltare 
economică” issn 1842-4856. Analele Universității ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria 
Inginerie, Nr.2/2011 

 
1.8. Dragoș Răducan –”Strategia dezvoltării durabile a sectorului turistic în România - premisă 
prioritară în creşterea competitivităţii ofertei turistice pe piaţa mondială ”, simpozion cu participare 
Internaţională, ” performanţă, tendinţe şi riscuri în turismul mondial” ISBN 978-973-129-326-4, 
Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional Universitatea Romano-Americană  07 – 
08 noiembrie 2008 Bucureşti 
 
1.9. Dragoș Răducan –„Implementarea etichetei ecologice pentru serviciile de cazare în Pensiunile 
agroturistice„ Simpozionul ştiinţific Agricultura Ecologică - Priorităţi şi perspective, organizat de 
consiliul profesoral al Facultatii de Agricultură şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad – 
Iaşi, 22-24. Octombrie 2009, Dragoş RĂDUCAN 
 
1.10. Dragoș Răducan – „Sport, health and wellness tourism-a concern of the present society”, 
sesiunea intrnationala de comunicări ştiinţifice „News,context and trends in the field of physical 
education and sport sciences” organizat de Universitatea Bucuresti, departamentul de educatie fizica 
si sport, Bucuresti, 24 noiembrie 2012, Dragoş RĂDUCAN și ION Andrei  
 
2. Teza (-ele) de doctorat 
 

T1. Titlu: Cercetări privind valorificarea și promovarea potențialului zonei agroturistice Horezu 
ca destinație europeană de excelență. Coordonator: Prof. Univ. Dr. Ioan Niculae Alecu; Teză 
susținută în 2011;  

 
3. Cărţi/cursuri publicate în edituri recunoscute (Ca1, Ca2 etc.), îndrumare publicate (I1, I2 etc.), 
capitole publicate în volume colective, capitole teoretice redactate (D1, D2 etc.), după caz, prin care 
se aduc contribuţii a dezvoltarea activităţilor didactice/profesionale. 
 

Ca1. Dragoș Răducan - „Promovarea și valorificarea potențialului turismului rural”, Editura 
ARTIFEX, București, 2023, ISBN 978-606-8716-68-8 

 

4. Cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute (Cb1, Cb2 etc.), articole/studii publicate in 
extenso în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute (reviste cotate ISI sau 
indexate în baze de date internaţionale specifice domeniului) (Ri1, Ri2etc.), articole/studii in extenso 



publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate 
(cu ISSN / ISBN) (Vi1,Vi2 etc.), precum şi alte lucrări similare: articole/studii publicate in extenso 
în reviste de specialitate de circulaţie naţională recunoscute (Rn1, Rn2 etc.), articole/studii publicate 
in extenso în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale (cu ISSN/ISBN) (Vn1, Vn2 etc.), lucrări 
prezentate la diferite seminarii/expoziţii, inovaţii etc. (E1, E2 etc.), după caz, prin care se aduc 
contribuţii la dezvoltarea domeniului.  
 

Vi1. Alexandru Manole, Dragoș Răducan - „A comparative Analysis of Employment Stability in 
Tourism–EU, Hungary and Romania”, The Fourth International Scientific Conference - TOURISM 
IN FUNCTION OF DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA - Tourism as a Generator 
of Employment - Thematic Proceedings I / Articles, Vol 4 No 1 (2019),  
link:  http://www.tisc.rs/proceedings/index.php/hitmc/article/view/243 , 

http://www.tisc.rs/proceedings/index.php/hitmc/article/view/243/239  
.   

 
Vi2. Dragoș Răducan - “Economie agrară şi dezvoltare rurală – realităţi şi perspective pentru 
România” Studii privind valorificarea durabilă a potenţialului agroturistic şi a turismului de pescuit 
din zona Borcea - judeţul Călăraşi, simpozion internaţional ICEADR. Bucureşti, 23 - 24 septembrie 
2010 
 
Vi3. Dragoș Răducan - „Studii privind posibilitatea dezvoltării agroturismului şi a turismului 
ecvestru în România” Simpozion internaţional USAMVB – 02-03.06.2011, “Perspective ale 
agriculturii şi zonelor rurale în contextul dezvoltării durabile“ – ISSN 2247-3527 
 
Vi4. Dragoș Răducan - “Economie agrară si dezvoltare rurală – realităti  şi perspective pentru 
România”, simpozion internaţional ICEADR- Bucureşti, România, 8-9 SEPTEMBRIE 2011 

 
Vi5. Dragoș Răducan – „Microregiunea Horezu studiu integrat al potențialului de dezvoltare 
economică” issn 1842-4856. Analele Universității ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria 
Inginerie, Nr.2/2011 

 
Vi6 Dragoș Răducan –”Strategia dezvoltării durabile a sectorului turistic în România - premisă 
prioritară în creşterea competitivităţii ofertei turistice pe piaţa mondială ”, simpozion cu participare 
Internaţională, ” performanţă, tendinţe şi riscuri în turismul mondial” ISBN 978-973-129-326-4, 
Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional Universitatea Romano-Americană  07 – 
08 noiembrie 2008 Bucureşti 
 
Vi7 Dragoș Răducan –„Implementarea etichetei ecologice pentru serviciile de cazare în Pensiunile 
agroturistice„ Simpozionul ştiinţific Agricultura Ecologică - Priorităţi şi perspective, organizat de 
consiliul profesoral al Facultatii de Agricultură şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad – 
Iaşi, 22-24. Octombrie 2009, Dragoş RĂDUCAN 
 
Vi8 Dragoș Răducan – „Sport, health and wellness tourism-a concern of the present society”, 
sesiunea intrnationala de comunicări ştiinţifice „News,context and trends in the field of physical 
education and sport sciences” organizat de Universitatea Bucuresti, departamentul de educatie fizica 
si sport, Bucuresti, 24 noiembrie 2012, Dragoş RĂDUCAN și ION Andrei  
 

Vn1.  Dragoș Răducan - “Pieţe agricole. Cercetări cu privire la starea filierelor agroalimentare în 
România. Aspecte privind piaţa laptelui în România”, sesiunea ştiinţifică  anuală cu tema 20 DE ANI 
DE CERCETĂRI DE ECONOMIE AGRARĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ – REALIZĂRI ŞI 
PROIECTE ACADEMIA ROMÂNĂ. Institutul Naţional De Cercetări Economice  “Costin C. 
Kiriţescu” Institutul De Economie Agrară - Joi 2 decembrie 2010 



5. Contracte de cercetare internaţionale, naţionale şi cu mediul de afaceri (CCi1…, CCn1…, 
CCma1…). 
- 
 
6. Citări ale lucrărilor publicate: referinţa bibliografică a lucrării citate (Ci1, Ci2 …) şi referinţa/ele 
bibliografică/e a/ale lucrării care citează (Ci1.1, Ci1.2...., Ci2.1, Ci2.2 etc.)  
 

                                                                                  
 
                                                                                                                       
                                                                                                           Nume și prenume Candidat 
                                                                                                                 Semnătură Candidat, 
                  Data:                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


