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Planul de cercetare 2019 

 
Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova și Centrele sale de Cercetare, 

pentru anul 2018, au în vedere continuarea promovării şi consolidării unui model de rețea de cercetare, care implică 
Facultatea şi Programele sale de studii pe următoarele 6 direcții de cercetare, care se asociază cu Strategia de 
cercetare ştiinţifică a Facultăţii 2014 – 2020 revizuită și Strategia de cercetare științifică a Universității Spiru Haret 
2014 – 2020: 

1. Convergențe financiar-contabile internaționale prin prisma Directivelor Uniunii Europene. Drumul 
internaționalizării și europenizării contabilității din România trece și prin asimilarea produselor convergenței 
între cele două referențiale contabile de nivel mondial. Cercetarea vizează componentele arhitecturii cadrului 
contabil internațional, inclusiv proiectul de reformă a acestui cadru, standard după standard, principiu după 
principiu, regulă după regulă, politici contabile de recunoaștere, măsurare și publicare a conturilor, toate 
acestea susținute de studii de caz, constituind materia incandescentă a unei revoluții financiare ce ne 
așteaptă în anii care urmează. 

2. Viziune predictivă a contabilității instituțiilor publice in Romania: Standarde Europene de Contabilitate pentru 
Sectorul Public din România EPSAS. Cercetarea își propune sa ̆ prezinte analize prin intermediul unei 
cercetări calitative daca ̆ implementarea contabilității actuale în instituțiile publice românești și-a atins 
obiectivele sau nu. În fapt, informația financiara ̆ diseminata ̆ prin intermediul situațiilor financiare întocmite de 
instituțiile publice realizează ̆ conexiunea între cetățeni și stat cu privire la capacitatea instituțiilor statului de 
a răspunde așteptărilor comunității.  

3. Tendințe în dezvoltarea tehnicilor de audit asistate de calculator. Într-o eră informatizată, apare necesitatea 
exprimării, de către auditor, a unei opinii fundamentate în timp real, în defavoarea abordării clasice, cu 
caracter istoric. Auditorul trebuie să aprecieze calitativ informația produsă de sistemele informaționale, 
presiunile venind, în acest sens, atât din partea managementului intern, cât și din partea acționarilor externi 
care simt nevoia să fie informați pentru a rezista mediului concurențial. În aceste  condiții  auditul informatic 
devine o ramură distinctă a activității de audit, ce înglobează tehnici și metode de auditare software, a 
aplicațiilor informatice, a sistemelor informatice tradiționale, a sistemelor informatice moderne, a aplicațiilor 
mobile şi a tuturor aplicațiilor informatice care  utilizează resurse Internet. 

4. Dezvoltări și inovări privind raportarea financiară in instituțiile publice din România. Rezultatul patrimonial 
este un rezultat economic ce exprimă performanța financiară a unei instituții publice, respectiv excedentul 
sau deficitul patrimonial. Acesta se determină pe fiecare sursă de finanțare, precum și pe total, ca diferență 
între veniturile realizate și cheltuielile efectuate în exercițiul financiar curent. În același mod, rezultatul 
execuției bugetare constituie, pe seama principiului contabilității de lichidități, un tablou al încasărilor de 
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venituri bugetare și al plăților efectuate din creditele bugetare aprobate ale instituției, respectiv rezultatul 
concurent al celor două. 

5. Strategii și politici în managementul resurselor umane. Creșterea importantei capitalului uman este evidentă 
la ambele aspecte ale pieței muncii: cererea și oferta. Totuși, o cerere și o ofertă adecvate – pentru forța de 
muncă cu înaltă calificare, de pildă – nu constituie în sine o garanție a progresului economic; pentru fiecare 
firmă în parte trebuie să existe acest echilibru. Firmele – în economia bazată pe cunoștințe – sunt provocate 
să-și asigure nevoile de personal calificat de pe piețe ale muncii caracterizate prin evoluții complexe, inegale 
și uneori prin insuficiența unor categorii de specialiști. Resursele umane devin mai importante, prin urmare 
și managementul lor.  

6. Modernizarea administrației publice și performarea managementului aparatului administrativ în contextul 
consolidării Uniunii Europene - Prin proiectele și parteneriatele propuse a fi dezvoltate, cercetarea vine în 
sprijinul modernizării administrației publice, promovând inițiativele în domeniu şi identificând resurse pentru 
dezvoltare, cercetare şi inovare. Administrația publică are nevoie de adaptare rapidă la schimbare, de 
creativitate şi de inovare. Rezultatele cercetării își propun să genereze valoare adăugată, să abordeze dintr-
o perspectivă strategică elemente care să conducă la dezvoltarea conceptului de inovare publică, la 
diseminarea bunelor practici în domeniul administrației publice. Beneficiarii cercetării sunt primăriile, consiliile 
județene, Institutul National de Administrație precum și alte instituții publice. 

I. Teme colective de cercetare fundamentală1 

Tema de 
cercetare 

Teme care 
continuă C 
sau noi N 

Responsabil 
tema şi număr 
colaboratori2 

Perioada Obiectivul țintă Mod propus de 
valorificare 

Analiza 
inteligentă a 
datelor în 
auditul financiar 

N 

Prof.univ.dr. 
Laura 

GAVRILĂ şi 
colab. 

(1 conf, 3 lect.) 

June 2019  
-Dec 2020 

Cercetarea urmărește analiza noilor 
tendințe în dezvoltarea software-ului de 
audit, prin integrarea tehnicilor OLAP, Data 
Mining – ce pot asigura o analiză 
multidimensională a datelor, detectarea 
fraudelor, descoperirea cunoștințelor 
ascunse în spatele datelor clasice, oferind 
astfel noi tool-uri auditorilor. În etapa de 
realizare a testelor de detaliu, auditorul 
trebuie să analizeze un volum considerabil 
de date și să extragă eșantioane de date, 
pentru a verifica completitudinea, 
integritatea și realitatea acestora. Tehnicile 
data mining pot sprijini raționamentul 
auditorului, oferindu-i acestuia o analiză 
automată a unui set larg și complex de date 
cu scopul de a descoperi modele, pattern-
uri, deosebite sau tendințe care, altfel, ar 
trece neobservate. 

1 carte de 
specialitate 
 
2 participări 
conferințe/worksh
op 
 
2 articole BDI. 

                                                
1 Temele de cercetare colectivă fundamentală trebuie să reflecte direcţiile strategice ale cercetării ştiinţifice ale facultăţii, aşa 

cum sunt detaliate în Strategia fiecărei facultăţi. Aceste teme pot reprezenta, inclusiv, baza de realizare de noi cursuri 
universitare ori de îmbunătăţire a celor existente. 

2 Numele colaboratorilor şi tema se vor regăsi la punctul III. 
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Tema de 
cercetare 

Teme care 
continuă C 
sau noi N 

Responsabil 
tema şi număr 
colaboratori2 

Perioada Obiectivul țintă Mod propus de 
valorificare 

Informatizarea 
contabilității prin 
intermediul 
programului 
OMNIDATA 

N 

Conf.univ.dr.
Mădălina 

BOGDAN și 
colab. (1 prof., 

3 lect., 1 
asist.) 

Iun 2019 – 
Iun. 2020 

Se demonstrează faptul că si contabilitatea 
s-a transformat într-o artă de a asigura 
succesul unei firme numai dacă ştie să 
utilizeze mijloacele (tehnologia 
informaţională) pentru obţinerea şi utilizarea 
informaţiilor, astfel încât orice unitate 
patrimonială poate să producă maximum de 
profit cu minim de efort. Utilizarea 
tehnologiei în aplicarea contabilităţii, precum 
si utilizarea serviciilor web în sistemele 
informaţionale contabile a devenit o 
necesitate. Cercetarea analizează eficienţa 
utilizării resurselor informaţionale ale 
organizaţiilor și modul în care fiecare 
componentă a sistemului informaţional 
interacţionează cu celelalte şi care este 
gradul de integrare. 

1 carte de 
specialitate; 
 
2 articole BDI; 
 
2 participări 
conferințe/worksh
op 

Gradul actual 
de convergenţă 
formală între 
standardele 
IAS/IFRS şi US 
GAAP 

N 

Conf.univ.dr.
Mădălina 

BOGDAN și 
colab. (2 

conf., 2 lect., 
1 asist.) 

Iun 2019 – 
Dec. 2020 

Cercetarea propusă, constă în determinarea 
gradului de convergenţă formală actual între 
standardele IAS/ IFRS şi US GAAP şi 
reliefarea dimensiunilor în care persistă încă 
diferenţe între cele două cadre de raportare, 
care se vor a fi unificate pentru interesul 
mondial comun. 

2 articole BDI; 2 
participări 
conferințe/ 
workshop 

O nouă 
dimensiune a 
integrării 
europene – 
Europa socială 

C 

Prof.univ.dr. 
Ion Viorel 
MATEI (2 
prof+ 3 
conf.+4 

masteranzi) 

Dec 2018-
Iulie 2020 

Dimensiunea socială a Europei este în 
continuă schimbare, fiind influenţată de 
alegerea personală, de realitatea 
economică, de tendinţele la nivel mondial şi 
de deciziile politice. Oferirea unor răspunsuri 
la speranţele şi aşteptările cetăţenilor 
presupune purtarea unor discuţii deschise 
despre capacitatea sistemelor economice şi 
sociale de a continua să îndeplinească 
cerinţele sociale la nivel individual şi colectiv 
şi despre modurile în care UE şi statele 
membre ale acesteia ar putea lucra mai bine 
şi mai eficient împreună. 

2 Articole BDI; 2 
participări; 
conferințe/ 
workshop; 4 
lucrări de 
disertație 
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Tema de 
cercetare 

Teme care 
continuă C 
sau noi N 

Responsabil 
tema şi număr 
colaboratori2 

Perioada Obiectivul țintă Mod propus de 
valorificare 

Dezvoltarea 
resurselor 
financiare şi 
umane alocate 
în administraţia 
publică  

N 

Conf. univ. dr. 
ILIE George 
Dragoş (2 

conf. + 3 lect. 
+ 1 

masterand) 

Iunie 2019 
– Iunie 
2020 

Cercetarea urmărește diversificarea 
surselor financiare care pot fi mobilizate prin 
instituţiile administraţiei publice, 
perfecţionarea resurselor umane din 
administraţia publică precum şi aplicarea 
politicilor publice în scopul creşterii eficienţei 
aparatului administrativ. Administraţia 
publică are nevoie de adaptare rapidă la 
schimbare, de creativitate şi de inovare. 
Rezultatele cercetării îşi propun să genereze 
valoare adăugată, să abordeze dintr-o 
perspectivă strategică elemente care să 
conducă la dezvoltarea conceptului de 
administraţie publică, la diseminarea 
bunelor practici în domeniul administraţiei 
publice. Prin conceptele şi modelele 
propuse a fi dezvoltate, cercetarea vine în 
sprijinul modernizării administraţiei publice, 
promovând iniţiativele în domeniu şi 
identificând resurse pentru dezvoltare, 
cercetare şi inovare. 

1 curs de 
specialitate; 
 
2 Articole BDI;  
 
2 participări; 
conferințe/ 
workshop;  
 
1 masterand 

Analiza 
schimbărilor 
climatice la 
nivelul județului 
Dolj 

N 

Lect. univ. dr. 
Barbu Cristina 

(1 prof., 2 
conf., 2 lect) 

Dec 2018-
Iulie 2020 

Analiza urmărește studiul schimbărilor 
climatice în ultimul deceniu în orașul 
Craiova, respectiv, județul Dolj, impactul 
acestor schimbări asupra atmosferei, solului 
și apelor. Pe baza acestor schimbări, a 
datelor statistice din ultimul deceniu, se va 
face o previzionare pe baza unui model 
matematic, care urmărește cum se va 
schimba clima în următorii ani, în orașul 
Craiova și în județul Dolj. 

1 carte de 
specialitate, 2 
Articole BDI; 2 
participări; 
conferințe/ 
workshop 

II. Teme colective de cercetare aplicată3 

Titlul proiectului 
/contract 

Tipul 
proiectului 
/contract 

Perioada 
de 

realizare 
Valoare  
pe 2016 

Titular  
(T) sau  

Partener 
(P) 

Benefici
ar 

Finanţat
or 

Responsabil 
temă şi nr 

colab. 
Mod de valorificare 
până la sf. anului 

Pregătiți pentru viitor 
ID 107375 

Grant 
strategic 

Sept. 
2018 - 
sept 
2019 

2.175.466 
lei Titular FSE –

POCU 

Bică Ghe. 1 
prof, 3 
conf., 2 
lect., 2 
asist. 

- cursuri de 
specialitate pe noi 
direcții de cercetare; 
- 1 eveniment lansare 
cărți de specialitate 

O nouă dimensiune a 
calitatii în 

Grant 
strategic 

Faza 
scriere 
Cerere 

500.000 
euro Titular FSE –

POCU 
Camelia 
FIRICĂ 

- cursuri de 
specialitate pe noi 
direcții de cercetare; 

                                                
3 Temele de cercetare colectivă aplicativă trebuie să reflecte activitatea de cercetare în cadrul  proiectelor/contractelor aflate 

în derulare sau care vor fi depuse spre finanţare în anul 2018.  



Universitatea SPIRU HARET 

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova 
str. Vasile Conta, nr. 4, Craiova   tel: 0251-598265 fax: 0251-59826 

 5 

Titlul proiectului 
/contract 

Tipul 
proiectului 
/contract 

Perioada 
de 

realizare 

Valoare  
pe 2016 

Titular  
(T) sau  

Partener 
(P) 

Benefici
ar 

Finanţat
or 

Responsabil 
temă şi nr 

colab. 

Mod de valorificare 
până la sf. anului 

invatamantul superior 
juridic 

de 
finanțare 

3 conf., 2 
lect., 2 
asist. 

- 1 eveniment lansare 
cărți de specialitate 

III. Teme individuale de cercetare 
Nume şi  
Prenume 

Titlul  temei 
Individuale Obiectivul temei Mod propus de 

valorificare  
DEPARTAMENT ȘTIINȚE ECONOMICE 

Prof.univ.dr Ion 
Viorel MATEI 

Mutații și tendințe în finanțe 
internaționale 

Finant ̧ele internat ̧ionale reflecta ̆  procesele economice s ̧i 
relat ̧iile sociale ce se formeaza ̆  la nivel internat ̧ional 
pentru sust ̧inerea schimburilor comerciale, a dezvoltării 
economice a t ̧ărilor, precum s ̧i pentru asigurarea 
cooperării economice s ̧i sociale.	 

1 curs de 
specialitate 

Conf.univ.dr. 
Barbu Cristina 
Mihaela 

“Climate Change 
Management 

The goal of this research is to encourage pursuing 
research interests in the areas of climate change 
management, environmental management. The research 
seeks to cover a wide range of topics regarding 
management of climate change and environmental 
protection. This topic may include the fields indicated 
above, but are not limited to these. In particular, it is 
desirable that each author submit a case study on climate 
change in his country, about what has led to this change, 
and the implications of this change. And how is managing 
these changes? 

1 carte de 
specialitate 

DEPARTAMENT ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE 

Lect.univ.dr. 
Bogdan 
Ghidirminc 

Sistemul interamerican de 
protecţie a drepturilor 
omului: între universalism şi 
particularism 

Dezvoltarea dreptului internaţional al drepturilor omului 
reprezintă poate una dintre cele mai importante evoluţii 
juridice ale secolelor XX şi XI, iar America Latină a jucat, 
fără îndoială, un rol preeminent în această evoluţie 
normativă şi jurisprudenţială. Influenţa primară a şcolii 
spaniole şi a reprezentanţilor săi de seamă, Francisco de 
Vitoria, Francisco Suárez şi Bartolomeu de Las Casas; 
ideile Revoluţiei franceze transmise de Francisco de 
Miranda şi Simón Bolívar; Revoluţia americană şi a sa 
Declaraţie de la Virginia din 1776; constituţiile statelor 
latino-americane, care, după exemplul de pionierat al 
Mexicului din 1917, au consacrat la unison drepturile 
economice, sociale şi culturale – sunt doar câteva exemple 
ale acestei vechi tradiţii a drepturilor omului, care se 
întinde pe întregul continent, de la nord la sud. 

1 carte de 
specialitate; 
 
1 articol BDI 
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IV. Manifestări ştiinţifice organizate de facultate 
Titlul manifestării Data 

manifestării 
Loc de 

desfăşurare  
Numele şi prenumele 

responsabilului Caracterul manifestării 

Demnitatea omului, 
drepturile si libertatile 

cetatenilor – valori supreme 
ale statului de drept 

27 Iunie, 
 2019 Craiova 

Conf. univ. dr. Costache 
Gheorghe, Lect. univ. dr. 
Bogdan Ghidirmic 

Național - OADO, FSJEA 
Craiova și Asociația Juriștilor 

și Economiștilor Haretiști 

Cercetări studențești în 
științe economice, juridice și 

administrative 

13-14th 
Decembrie, 

2019 
Craiova 

Lect. univ. dr. Loredana 
VĂCĂRESCU - HOBEANU 
Lect. univ. dr. Cristina 
BARBU  
Lect. univ. dr. Bogdan 
GHIDIRMIC 

National 

A IVa Conferint ̦ă nat ̦ională 
Cercetări avansate în S ̦tiint ̦e 

Juridice, Economice s ̦i 
Administrative” 

13-14th 
Decembrie, 

2019 
Craiova Conf.univ.dr. Moise Adrian Național 

 

VI. Cercetarea ştiinţifică a studenţilor/masteranzilor  
 

A. Organizarea cercurilor ştiinţifice cu studenţi/masteranzi 

Denumirea  cercului Program de studiu Coordonatori Programarea 
şedinţelor Sala  

DEPARTAMENT ȘTIINȚE ECONOMICE 
Responsabil activitate cercetare ştiinţifică studenţi şi masteranzi: Asist.univ.dr. Loredana VĂCĂRESCU-HOBEANU 
Lect.univ.dr. Barbu Cristina 
CIEL – Manager – Cerc şi 
Laborator de contabilitate 
informatizată 

Contabilitate şi 
Informatică de 
Gestiune 

Conf.univ.dr. Madălina BOGDAN – 
coordonator de specialitate 

O dată pe 
semestru 

Et. 3 
Sala 301 

DIAFIN-RISC.EV – Cerc şi 
Laborator de Finanţe şi bănci Finanțe - Bănci Prof.univ.dr. Ion Viorel MATEI – 

coordonator de specialitate 
O dată pe 
semestru 

Parter 
L1 

Laborator limbi străine – 
English for business 

Toate programele de 
studii 

Conf.univ.dr Camelia FIRICĂ  
- coordonator de specialitate 

O dată pe 
semestru 

Et. 2 
Sala 200 

DEPARTAMENT ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE 
Responsabil activitate cercetare ştiinţifică studenţi şi masteranzi: lect.univ.dr. Bogdan GHIDIRMIC 
Cercul ştiinţific de Drept 
public Drept 

Conf. univ. dr. COSTACHE Gheorghe 
– coordonator de specialitate 

O dată pe 
semestru Sala 201 

Cercul ştiinţific de Drept 
privat 

Conf. univ. dr. CIOCOIU Mariana – 
coordonator de specialitate 

O dată pe 
semestru Sala 202 

Cercul ştiinţific de Științe 
Administrative 

Administrație 
Publică 

Lect. univ. dr. Cristiana BANU – 
coordonator de specialitate 

O dată pe 
semestru Sala 204 

 

B. Teme de cercetare ştiinţifică ale studenţilor/masteranzilor 
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Nr. 
crt Teme de cercetare științifică Cercul științific  Cadrul didactic 

coordonator 
Nr. de 

studenți 
implicați 

Modul de valorificare 
a rezultatelor 
cercetării științifice  

1 

- Condiţiile acţiunii directe în 
contencios administrative; 

- Contractul de achiziţii publice în 
procesul atragerii de fonduri 
europene; 

- Creşterea răspunderii 
funcţionarului public în condiţiile 
modernizării aparatului 
administrative; 

- Actele administrative ca 
principală forma de activitate a 
administraţiei publice; 

- Perfecţionarea resurselor 
umane în administraţia public; 

- Comportamentul etic al 
funcţionarului public în contextul 
reglementărilor legale cu privire 
la conduita acestuia. 

Cercul ştiinţific de 
ŞTIINŢE 
ADMINISTRATIVE 

lect. univ. dr. 
Cristiana 
Ecaterina Banu - 
coordonator Cerc 
științific; 
 
prof. univ. dr. 
Ciocoiu Mariana 
– cadru didactic 
coordonator; 
 
lect. univ. dr. 
Ghidirmic Bogdan 
- cadru didactic 
coordinator. 

6 

Sesiune de comunicări 
ştiinţifice pentru 
studenţi şi masteranzi - 
Cercetări studențești în 
științe economice, 
juridice și 
administrative – 
decembrie  2019 
 
Lucrări publicate în 
Volumul: Cercetări 
studențești în științe 
economice, juridice și 
administrative 

2 

- Cercetarea funcţiilor familiei şi a 
izvoarelor dreptului familiei în 
contextul evoluţiei societăţii 
omeneşti; 

- Studiu privind efectele 
căsătoriei; 

- Încetarea contractului individual 
de muncă din cauza inaptitudinii 
fizice şi/sau psihice a 
salariatului; 

- Cercetarea modurilor de 
dobăndire a dreptului de 
proprietate; 

- Deschiderea procedurii 
insolvenţei şi efectele acesteia; 

- Cercetarea căilor de atac ale 
apelului în dreptul procesual 
civil. 

Cercul ştiinţific de  
DREPT PRIVAT 

conf. univ. dr. 
Mariana Ciocoiu - 
coordonator Cerc 
științific; 

4 Sesiune de comunicări 
ştiinţifice pentru 
studenţi şi masteranzi - 
Cercetări studențești în 
științe economice, 
juridice și 
administrative – 
decembrie  2019 
 
Lucrări publicate în 
Volumul: Cercetări 
studențești în științe 
economice, juridice și 
administrative 

3 

- Investigarea, prevenirea şi 
combaterea spălării banilor 
provenind din activităţi de 
criminalitate organizată potrivit 
reglementărilor interne şi 
internaţionale; 

- Expertiza balistică criminalistică 
a armelor de foc şi a urmelor 
acestora; 

- Combaterea infracţiunilor 
referitoare la munca ilegală şi 
munca nedeclarată; 

- Cercetarea locului faptei şi 
reconstituirea; 

Cercul ştiinţific de  
DREPT PUBLIC 

conf. univ. dr. 
Costache 
Gheorghe - 
coordonator Cerc 
științific; 

6 
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Nr. 
crt Teme de cercetare științifică Cercul științific  Cadrul didactic 

coordonator 
Nr. de 

studenți 
implicați 

Modul de valorificare 
a rezultatelor 
cercetării științifice  

- Cercetarea reglementărilor 
privind coperarea internaţională 
în materie penală; 

- Importanţa implicării comunităţii 
şi a altor instituţii în activităţile 
de educare şi reeducare a 
persoanelor private de libertate; 

4 

- Tehnologii informaționale pentru 
licitații electronice; 

- Cercetarea tratamentelor şi 
politicilor contabile privind 
activele circulante din instituţiile 
publice 

- Studiul aspectelor practice 
privind relaţia audit intern-audit 
extern 

- Analiza aspectelor comparative 
privind raportarea financiară la 
nivel naţional şi internaţional 

- Studiu privind tratamentele 
contabile privind fondurile 
europene 

- Execuţia bugetară în instituţiile 
publice 

- Etica profesională a auditorilor 
interni şi externi în procesul 
creşterii complexităţii activităţii 
de audit 

CIEL – Manager – 
Cerc şi Laborator 
de contabilitate 
informatizată 

Conf.univ.dr. 
Madălina 
BOGDAN – 
coordonator de 
specialitate; 
asist. univ. dr. 
Loredana 
Vacarescu-
Hobeanu - 
coordonator Cerc 
științific; 

7 

Sesiune de comunicări 
ştiinţifice pentru 
studenţi şi masteranzi - 
Cercetări studențești în 
științe economice, 
juridice și 
administrative – 
decembrie  2019 
 
Lucrări publicate în 
Volumul: Cercetări 
studențești în științe 
economice, juridice și 
administrative 

5 

- Execuţia bugetului public 
european în contextul 
consolidării uniunii monetare; 

- Programe operaţionale de 
atragere a fondurilor europene; 

- Cercetarea managementului 
public în administraţia publică; 

- Dezvoltarea finanţelor publice 
europene în procesul 
consolidării structurilor Uniunii 
Europene 

DIAFIN-RISC.EV – 
Cerc şi Laborator 
de Finanţe şi bănci 

Conf.univ.dr. 
Dragoș ILIE – 
coordonator de 
specialitate; 
asist. univ. dr. 
Loredana 
Vacarescu-
Hobeanu - 
coordonator Cerc 
științific; 

4 

Sesiune de comunicări 
ştiinţifice pentru 
studenţi şi masteranzi - 
Cercetări studențești în 
științe economice, 
juridice și 
administrative – 
decembrie 2019 

6 

- Fundamentarea, adoptarea şi 
realizarea deciziilor în context 
managerial; 

- Impactul comerţului online în 
mediul antreprenorial; 

- Analiza stilului de management 
la nivelul organizaţiilor în 
contextul noilor provocări 
antreprenoriale; 

Management și 
Antreprenoriat 

prof.univ.dr. 
Mihail 
NEGULESCU – 
coordonator de 
specialitate; 
asist. univ. dr. 
Loredana 
Vacarescu-
Hobeanu - 
coordonator Cerc 
științific. 

6 

Sesiune de comunicări 
ştiinţifice pentru 
studenţi şi masteranzi - 
Cercetări studențești în 
științe economice, 
juridice și 
administrative – 
decembrie 2019 
 
Lucrări publicate în 
Volumul: Cercetări 
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Nr. 
crt Teme de cercetare științifică Cercul științific  Cadrul didactic 

coordonator 
Nr. de 

studenți 
implicați 

Modul de valorificare 
a rezultatelor 
cercetării științifice  

- Eficientizarea managementului 
dezvoltării durabile la nivel 
judeţean; 

- Cercetări privind managementul 
resurselor umane în societatea 
cunoaşterii; 

- Etica și managementul. 

studențești în științe 
economice, juridice și 
administrative 

 
Întocmit,       Vizat, 
Responsabil cercetarea ştiinţifică,    Director Departament Științe Economice, 
Prof. univ. dr. Laura GAVRILĂ    Conf. univ. dr. Mădălina CONSTANTINESCU 
Data: 5.12.2017     

Director Departament Științe Juridice și Administrative,
 Conf.univ.dr. Mariana CIOCOIU 

 
Aprobat în sedința Consiliului Facultății de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova 
 
Decan,        
Conf. univ. dr. Dragoș ILIE      
 
Data: 19.12.2018 
 
 


