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RAPORT PRIVIND
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN ANUL 2010

Introducere
a. Activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în cadrul Facultăţii de Management Financiar
Contabil Craiova reprezintă, ca în fiecare an, o prioritate pentru întregul colectiv de cadre didactice
titulare. Comparativ cu anul 2009, anul 2010, este anul în care se înregistrează progrese calitative dar
mai cu seamă cantitative în ceea ce priveşte implementarea şi finalizarea de contracte de cercetare
finanţate din fonduri naţionale sau de către mediul de afaceri. În susţinerea celor afirmate anterior,
evidenţiem următoarele aspecte:
- în derulare se află 2 proiecte strategice şi 1 grant, finanţate din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în valoare totală de 8.184.285
lei, după cum urmează:
 proiect strategic POSDRU/97/6.3/S/58571 „Performanţă în carieră şi în afaceri pentru
femei”, nr. înreg în RUP 33/2009, valoare 4.095.193 lei, manager de proiect –
conf.univ.dr Laura Ştefănescu;
 proiect strategic POSDRU/92/3.1/S/63567 „Antreprenori în turism”, nr. înreg în RUP
22/2009, valoare 3.241.031,64 lei, manager de proiect – conf.univ.dr Mihaela Galiceanu;
 grant POSDRU/90/1.2/G/38.862 „Dezvoltarea oportunităţilor de carieră pentru cadrele
didactice”, nr. înreg în RUP 7/2009, manager de proiect – conf.univ.dr Ghita Emil, valoare
848.125 lei.
- au fost încheiate 2 contracte de cercetare cu mediul de afaceri în valoare totală de 16.980 lei,
după cum urmează:
 „Politici şi strategii privind promovarea exportului de legume în noul context european”,
nr. înreg în RUP 65/14.ian.2010, valoare 8.440 lei, finanţat de SC Sere Universal SRL,
manager de proiect - conf.univ.dr. Simion Ciună;
 „Perfecţionarea competenţelor de comunicare a resurselor umane într-o limbă străină engleză - limbaje de specializate” nr. înreg în RUP 129/9.dec.2010, valoare 8.540 lei,
finanţat de TMUCB, manager de proiect – lect.univ.dr. Camelia Firică.
- sub evaluare se află 3 Cereri de finanţare din FSE prin POSDRU şi 1 cerere de finanţare prin
PODCA, în valoare totală de 3.379.960 lei, după cum urmează:
 „Pregătiţi pentru performanţă_81752”, nr. înreg în RUP 119/28.sept.2010, valoare
981.000 lei manager de proiect – lect.univ.dr Mihail Negulescu;
 „Dezvoltarea resurselor umane şi a liberei iniţiative în mediul rural_11.645”, nr. înreg în
RUP 125/12.nov.2010, valoare 1.663.960 lei, manager de proiect - lect.univ.dr.
Camelia Firică;
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 „Dezvoltare durabilă în mediul rural_ 87802”, nr. înreg în RUP 126/12.nov.2010, valoare
2.029.200.00 lei, manager de proiect - lect.univ.dr. lect.univ.dr. Simona Manea;
 „Dezvoltarea de noi compentenţe pentru funcţionarii publici în domeniul TIC,
managementul proiectelor, achiziţiilor publice şi limbii engleze” - Cerere de proiecte nr.
5/2009, număr înreg. În RUP 58/2009, manager de proiect - conf.univ.dr. Laura
Stefanescu în valoare de 735.000 lei.
Continuând tradiţia anilor precedenţi, în data de 5-6 Noiembrie 2010, are loc The Fourth
International Conference on “The World’s Economy in the Times of Global Crisis”, Craiova, Romania, 5
- 6 November 2010- conferinţă cu participare internaţională l-a care s-au inscris peste 50 de lucrări ale
cadrelor didactice de la universităţi de prestigiu din România (Academia de Studii Economice Bucureşti,
Universitatea din Craiova, Universitatea de Vest Timişoara, Univ. Dunarea de Jos Galaţi, Univ. A.I.
Cuza Iaşi, Univ Spiru Haret Bucureşti, Constanţa, Râmnicu-Vâlcea) dar şi din străinătate Italia, Turcia,
Franţa, Polonia, India. Lucrările au fost publicate în limba engleză într-un eProceeding cu ISBN 978973-603-510-995-7. Cele mai bune lucrări susţinute vor fi publicate, la sugestia coordonatorilor de
secţiune într-un număr special al Journal of Applied Economic Sciences. La finele conferinţei, într-un
cadru festiv CESMAA a acordat 4 diplome: Young Researcher of the Year 2010 – pentru rezultate
deosebite în activitatea de cercetare ştiinţifică în anul 2010 al unui membru CESMAA cu vârstă mai
mică de 35ani, Best Paper – pentru cea mai bună lucrare susţinută, Best Presentation – pentru cea mai
atractivă prezentare a unei lucrări, Best Student Paper – pentru cea mai bună lucrare susţinută de un
doctorand.
Facultatea de Management Financiar Contabil editează 2 reviste de specialitate ca forum de
dezbatere pentru idei novatoare şi inovatoare pentru comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională:
- Journal of Applied Research in Finance - www.jarf.reprograph.ro, indexată în baze de date
internaţionale şi în mai multe cataloage internaţionale, fapt pentru care în 2011 se va întocmi dosar de
acreditare CNCSIS.
- Journal of Applied Economic Sciences (www.jaes.reprograph.ro) are din 2009 categoria B+ CNCSIS,
este inclusă în RePEC, CEEOL, IndexCopernicus, SCOPUS Database.
În 2010 colectivul editorial trimite spre evaluare Journal of Applied Economic Sciences (editată
de CESMAA şi MFC Craiova, în vederea includerii sale în prestigioasa bază de date ISI Web of Science
Thomson Reuters, urmând a se încheia procesul de monitorizare la finele lunii martie, 2011; de
menţionat că revista are din 2009 clasificare Bplus din partea CNCSIS. Pentru Journal of Applied
Research in Finance colectivul editorial trimite spre evaluare jurnalul pentru indexare în SCOPUS
Elsevier Database, rampă de lansare pentru o viitoare indexare în ISI Web of Science.
Cadrele didactice şi-au completat activitatea de cercetare cu un număr considerabil de articole
publicate în reviste de specialitate, respectiv:
 7 articole publicate în reviste cotate ISI, cu factor de impact, pentru 3 dintre acestea există
Letter of Acceptance din partea editorului.
 11 articole publicate în reviste internaţionale şi indexate în baze de date internaţionale: RePEC,
EBSCO, SCOPUS, INSPEC, etc...
 8 articole publicate în reviste naţionale care au cotaţie B+, în clasificarea CNCSIS;
 34 lucrări susţinute la diverse conferinţe internaţionale/naţionale cu participare internaţională;
 vizibilitate internaţională a cadrelor didactice: 2 citări ISI, 5 citări BDI, 2 citări baze de date
naţionale;
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7 cadre didactice sunt membrii în colective de redacţie ale unor reviste incluse în baze de date
internaţionale.
b. Strategia de cercetare ştiinţifică a Facultăţii de Management Financiar contabil a fost
întocmită pentru perioada 2007-2013, este în concordanţă cu Strategia Naţională de Dezvoltare
Durabilă a României şi Strategia Naţională de Cercetare Ştiinţifică şi urmăreşte mobilizarea fiecărui
cadru didactic pentru elaborarea de lucrări şi contracte de un înalt caracter ştiinţific în conformitate cu
temele de excelenţă stabilite şi de centrul de cercetare.
Strategia cercetării ştiinţifice este actualizată anual cu noile direcţii ale cercetării europene
generate de conjuctura economică socială şi politică, cu scopul de a dezvolta cercetarea ştiinţifică a
MFC astfel ca ea să devină nu doar sursă suplimentară de venit, ci suport esenţial al procesului de
formare, cu scopul creşterii performanţelor serviciilor educaţionale.
Planul de cercetare pentru anul 2011 a fost întocmit şi are în vedere continuarea promovării
şi consolidării unui model de reţea de cercetare, care implică Facultatea şi Centrul său de cercetare pe
următoarele trei direcţii de cercetare:
- Strategii de investire în capitalul uman;
- Strategii de rezolvare a crizei de lichidităţi de pe pieţele financiare;
- Managementul competitiv al organizaţiei bazate pe cunoaştere.
Analizând stadiul îndeplinirii prevederilor din Planul de cercetare al anului 2010 trebuie spus
faptul că acesta a fost realizat într-o proporţie destul de mare. Procentul nerealizării se datorează în
principal faptului ca Facultatea de Management Financiar Contabil - Craiova şi-a propus să participe cu
multe propuneri de granturi la competiţia anuală a CNCSIS dar acest organism nu a mai lansat
competiţie în 2010. Un alt aspect care contribuie la procentul nerealizării este datorat neparticipării la
confrinţele internaţionale urmare probabil a posibilităţilor reduse de finanţare, majoritatea cadrelor
didactice preferând să participe la conferinţe internaţionale organizate în România.
c. Registrului Unic al Proiectelor/contractelor la nivelul facultăţii este deschis la 1.07.2009
cuprinde toate contractele de cercetare iniţiate de către Facultatea de MFC Craiova şi Centrul său de
Cercetare şi se regăsesc în RUP al USH. Fiecare Propunere de proiect sau de Contract a primit un
număr de inregistrare din partea departamentului de contabilitate. RUP are în total 5 înregistrări în 2010,
aşa cum este redat în tabelul de mai jos:
Nr.
crt.

Nume şi Prenume
Director de
contract

1

Conf.univ.dr.
Ciună Simion

2

Lect.univ.dr.
Firică Camelia

3

Lect.univ.dr.
Firică Camelia

4
5

Lect.univ.dr.
Manea Simona
Viorica
Lect.univ.dr.
Negulescu Mihail
Cristian

Denumire contract, perioada de
derulare
Politici şi strategii privind promovarea
exportului cu legume in noul context
economic european
POSDRU/G/6.1/87802 Dezvoltarea
resurselor umane şi a liberei iniţiative în
mediul rural
„Perfecţionarea competenţelor de
comunicare a resurselor umane într-o
limbă străină - engleză - limbaje de
specializate”

Nr. inreg din RUP

Valoare

Status
proiect

65/14.ian.2010

8.440

Finalizat

125/12.nov.2010

1.663.960

În
evaluare

129/9.dec.2010

8.450

În
derulare

POSDRU/G/6.1/11645
„Dezvoltare durabilă în mediul rural”

126/12.nov.2010

2.029.200

În
evaluare

POSDRU/G/2.1./81752
Pregătiţi pentru performanţă
2010-2011

119/28.sept.2010

981.000

În
evaluare

d. Pagina cercetării ştiinţifice este deja configurată şi pot fi vizualizate: Strategia cercetării
ştiinţifice, Planul cercetării ştiinţifice şi cele mai semnificative rezultate ale cercetării ştiinţifice obţinute de
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cadrele didactice ale Facultăţii de Management Financiar Contabil: articole publicate în reviste cotate
ISI sau indexate în baze de date internaţionale, participări semnificative la conferinţe internaţionale,
granturi şi contracte de cercetare în derulare, etc.). În plus, rezultatele activităţii de cercetare pot fi
vizualizate şi de pe linkul centrului de cercetare www.cesmaa.uv.ro sau ale proiectelor finanţate din
fonduri europene: www.carierafemei.ro, www.antreptur.uv.ro.
e. MFC şi CESMA editează 2 reviste de specialitate cunoscute şi recunoscute de comunitatea
ştiinţifică internaţională urmare a indexării acestora în baze de date internaţionale astfel:
- Journal of Applied Economic Sciences - Quarterly lansată în 2006 ajunge în 2010 la Volumul V
şi la 14 numere editate în sistem double peer-reviewing şi într-un format profesional, întregul
său conţint ştiinţific este postat la www.jaes.reprograph.ro;
- Journal of Applied Research in Finance - Bi-annualy lansată în 2009 ajunge în 2010 la Volumul
II şi la 4 numere editate de asemeni în sistem double peer-reviewing şi într-un format
profesional, întregul său conţint ştiinţific este postat la www.jarf.reprograph.ro;
f. În activitatea e cercetare ştiinţifică a anului 2010 s-au evidenţiat următoarele cadre didactice:
1. Lect.univ.dr. Barbu Cristina – 503 puncte: 4 articole publicate în reviste cotate ISI, 2
articole publicate în reviste BDI, 2 participări la Conferinţe internaţionale, membru în 3 proiecte
strategice, membru în 5 Asociaţii profesionale naţionale (2) şi internaţionale (3), membru în
colectivul editorial a 2 reviste internaţionale, Redactor-şef pentru 1 revista BDI, membru în
comitetul organizatoric a 4 conferinţe internaţionale, referent de specialitate pentru 4 reviste
BDI, 2 citări ISI.
2. Conf.univ.dr. Ştefănescu Laura obţine 492, 25 puncte urmare a unei activităţi intense
concretizată în: - 1 articol ISI, 2 articole BDI, 2 conferinţe internaţionale, manager de proiect
pentru POSDRU/97/S/58571, membru într-un grant de cercetare PCE_IDEI_450, membru în 3
asociaţii internaţionale, membru în 4 colective editoriale ale unor reviste internaţionale,
Manager Editor pentru o revista Bplus CNCSIS, 18 proiecte AFCN naţionale evaluate, 4 citări
de articole în baze de date internaţionale.
3. Lect.univ.dr. Ungureanu Laura – 359,33 puncte: 3 articole ISI în coaautorat pentru care
există Letter of Acceptance de la Editor, 1 articol BDI, 2 articole Bplus, 3 participări la conferinţe
internaţionale, membru în 3 proiecte strategice, membru în 5 asociaţii ştiinţifice naţionale (3) şi
internaţionale (2), Redactor Sef al unei reviste internaţionale, membru în colectivul managerial a
2 reviste internaţionale, membru in comitetul organizatoric al unei conferinţe internaţionale,
referent de specialitate pentru 2 reviste internaţionale,
4. Lect.univ.dr. Firică Camelia – 308,5 puncte: 1 articol BDI, 2 articole Bplus, 9 participări
la conferinţe naţionale, 3 membru în 3 proiecte strategice, 1 contract de cercetare cu mediul de
afaceri ca manager de proiect, 1 proiect strategic sub evaluare ca manager, membru în 4
societăţi ştiinţifice inetrnaţionale (1) şi naţionale (2), asociate editor al unei reviste
internaţionale,membru în colectivul redacţional a 4 reviste.
5. Lect.univ.dr. Constantinescu Mădălina – 302,87 puncte: 3 cursuri universitare, 3 articole
ISI în coautorat, 2 articole BDI, 1 participare la o conferinţă internaţională, membru în 3 proiecte
strategice, memebru în 3 societăţi ştiinţifice naţionale (AGER, CESMAA) şi internaţionale
(WASET), membru în Managing Board pentru 3 reviste internaţionale, referant ştiinţific de
specialitate pentru 5 reviste internaţionale, membru în comitetul organizatoric a 3 conferinţe
internaţionale.
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g. În 2010, urmare a conferinţei organizate anual de către CESMAA şi Facultatea de Management
Financiar Contabil Craiova, studenţii şi masteranzii au avut prilejul să se reunească în cadrul sesiunii de
comunicări ştiinţifice „„Noi provocări pentru tinerii economişti în contextul schimbărilor economice
mondiale” pentru a prezenta şi dezbate noi idei de cercetare. Prin această sesiune de comunicări
ştiinţifice, special organizate pentru aceştia, Centrul de cercetare al Facultăţii de Management Financiar
Contabil Craiova caută să creeze atât un mediu competitiv şi de colaborare între studenţi şi masteranzi,
cât şi o legătură autentică între profesor şi student/masterand, facilitând deschiderea reciprocă spre noi
canale de cunoaştere. Dintre studenţii şi/sau masteranzii participanţi, nominalizăm pe următorii 5 care sau evidenţiat prin lucrări cu conţinut teoretico-aplicativ bun dar şi prezentări atractive:
1. Conducerea afacerilor
Masterand: Liliana Dunavete Coordonator: conf.univ.dr. Ion Viorel Matei
2. Analiza riscului economic al unei firme în funcţie de condiţiile de exploatare
Masterand: Ufan Voicu Vasilica şi Stanciu Barna Elena Coordonator: prof.univ.dr. Petru Bardas
3. Protecţia datelor. Politici de securitate ale unei afaceri electronice
Masterand: Iuliana Băjan Coordonator: conf.univ.dr Laura Ştefănescu
4. Modele privind gestiunea resurselor umane la nivel de firma
Masterand: Stoica Laura şi Avram Daniela Coordonator: lect.univ.dr Laura Ungureanu
5. Arborii decizionali –instrumente de tratare a problemelor decizionale
Student: Oprea Natalia, Dragu Ani Coordonator: lect.univ.dr Laura Ungureanu
h. Cadrele didactice desfăşoară activităţi de cercetare conform planului individual de cercetare,
îndeplinind cu prisosinţă activităţile cuprinse în Planul de cercetare anual al facultăţii. Toate
cadrele didactice au obţinut un punctaj de peste 100 puncte şi calificativul Bine (cel mai mic) –
Foarte Bine – Excelent.
i. Propunerile privind îmbunătăţirea activităţii de cercetare ştiinţifică a Facultăţii de Management
Financiar Contabil vizează următoarele aspecte:
- stimularea activităţii de cercetare prin alocarea unor fonduri din partea USH pentru realizarea
unor proiecte de cercetare;
- promovarea cadrelor didactice ţinând cont de performanţele reale în activitatea de cercetare;
- asigurarea accesului online gratuit la surse de documentare ştiinţifică de nivel mondial, aşa cum
sunt bazele de date: Thomson ISI, Web of Sciences, Journal Citation Reports, ISI
Proceedings).
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Capitolul A. Personalul angrenat în cercetarea ştiinţifică
A1. La Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova desfăşoară activităţi didactice şi
de cercetare 27 cadre didactice cu carte de muncă, grupate în două catedre, respectiv: catedra de
„Analiză, contabilitatea şi informatică de gestiune” şi catedra de „Ştiinţe Economice”.
Activitatea de cercetare la nivelul anului 2010, pentru fiecare profesor şi conferenţiar, în mod
detaliat, pe următoarele paliere, se prezintă astfel (în ordinea punctelor obţinute):
Conf.univ.dr. Laura Ştefănescu – 492,25 puncte
Problemele ştiinţifice cercetate de d-na conf.univ.dr. Laura Ştefănescu vizează domeniul
tehnologiilor informaţionale utilizate cu precădere pentru a oferii mijloace moderne de rezolvare a
problemelor cu care se confruntă managementul, marketing-ul, contabilitatea, noua economie şi nu
numai. Aceste contribuţii se regăsesc în conţinutul cărţilor de specialitate publicate, a articolelor apărute
în reviste de specialitate dar şi a numeroaselor lucrări susţinute la diverse conferinţe internaţionale
şi/sau cu participare internaţională, după cum urmează:
- 3 proiecte strategice în derulare finanţate din FSE prin POSDRU;
- 1 Grant de cercetare finanţat de CNCSIS, PCE_IDEI_II_2008_450;
- În evaluare se află 1 Bursă Postdoctorală - NEC International Fellowship Program şi 1 Cerere
de proiecte nr. 5/2009 PO_DCA;
- rezultate ale cercetării ştiinţifice: 1 capitol de carte într-o editură internaţională, 1 articol ISI
acceptat spre publicare, 2 articole BDI, 2 participări la conferinţe internaţionale, 4 citări de
articole în BDI;
- veniturile obţinute din cercetare ştiinţifică, sumele intrate în contul USH: 1.339.658,48 lei;
- calificativul acordat de catedră: Excelent.
Comparativ cu anul 2009 se observă că doamna conf.univ.dr. Laura Ştefănescu îşi canalizează
activitatea de cercetare spre derularea activităţilor aferente proiectelor strategice derulate în 2010. În
plus, aceasta îşi continuă activitatea publicistică şi are sub evaluare alte proiecte.
Conf.univ.dr. Bogdan Mădălina – 290 puncte
Problemele ştiinţifice cercetate de d-na conf.univ.dr. Anca Mădălina Bogdan vizează domeniul
contabiltăţii şi al auditului financiar pentru a oferii noi direcţii de abordare a reglementărilor ce apar în
domeniul vizat. Aceste contribuţii se regăsesc în conţinutul cărţilor de specialitate publicate, a articolelor
apărute în reviste de specialitate dar şi a lucrărilor susţinute la diverse conferinţe internaţionale şi/sau cu
participare internaţională, după cum urmează:
- 2 contracte de consultanţă cu mediul de afaceri: manager de proiect;
- 2 proiecte strategice finanţate din FSE prin POSDRU – membru;
- rezultate ale cercetării ştiinţifice: 1 articol BDI, 1 participare la o conferinţă internaţională;
- veniturile obţinute din cercetare ştiinţifică, sumele intrate în contul USH: - ;
- calificativul acordat de catedră: Foarte bine.
Conf.univ.dr Ion Viorel Matei – 265 puncte
Problemele ştiinţifice cercetate de d-nul conf.univ.dr. Ion Viorel Matei vizează domeniile: Relaţii
economice internaţionale, Pieţe de capital şi burse de valori, Management financiar, Conducerea
afacerilor, Modelarea fenomenelor economice, după cum urmează:
- 2 proiecte strategice în derulare finanţate din FSE prin POSDRU - membru
- 2 contracte de cercetare cu mediul de afaceri – membru
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-

rezultate ale cercetării ştiinţifice: 2 carti, un ghid, 4 articole BDI/B+, 3 participări la Conferinte
Internationale;
- veniturile obţinute din cercetare ştiinţifică, sumele intrate în contul USH: - calificativul acordat de catedră: Foarte bine
Conf.univ.dr. Ciună Simion – 215,50 puncte
Problemele ştiinţifice cercetate de d-nul conf.univ.dr. Simion Ciună vizează domeniul evaluării
patrimoniale şi mai cu seamă a aspectelor economică legate d epromovarea culturilor biologice în sere
şi solarii. Aceste contribuţii se regăsesc în conţinutul cărţilor de specialitate publicate, a articolelor
apărute în reviste de specialitate dar şi a lucrărilor susţinute la diverse conferinţe internaţionale şi/sau cu
participare internaţională, după cum urmează:
- 1 grant de cercetare finanţat de Academia Română prin Institutul de Cercetări Socio-Umane
„C.S. Nicolaescu Plopşor”, Craiova – membru;
- 1 contract cu mediul de afaceri – director de contract;
- rezultate ale cercetării ştiinţifice: 1 carte de specialitate – coautor, 5 participări la conferinţe
naţionale şi internaţionale,
- veniturile obţinute din cercetare ştiinţifică, sumele intrate în contul USH: 8.476,4 lei
- calificativul acordat de catedră: Foarte bine.
Conf.univ.dr. Ghiţă Emil – 211 puncte
- problemele ştiinţifice cercetate: Dezvoltarea oportunitatilor de cariera a cadrelor didactice din
invatamantul liceal, in special prin imbunatatirea calitatii programelor, oportunitatilor de formare
si calificare;
- 3 proiecte strategice finanţate din FSE prin POSDRU, din care unul ca manager de proiect;
- 2 contracte cu mediul de afaceri - membru;
- rezultate ale cercetării ştiinţifice: 1 carte de specialitate, 6 participări la conferinţe naţionale şi
internaţionale,
- veniturile obţinute din cercetare ştiinţifică, sumele intrate în contul USH: 161.333,68lei
- calificativul acordat de catedră: Foarte bine.
Conf.univ.dr. Galiceanu Mihaela – 150,21 puncte
- problemele ştiinţifice cercetate: Delimitarea noilor concepte, principii şi metode de abordare a
contab internationale bazate pe standardele IAS IFRS in contextul globalizării economiei;
- 3 proiecte strategice finanţate din FSE prin POSDRU, din care unul ca manager de proiect;
- 1 contract cu mediul de afaceri – membru;
- rezultate ale cercetării ştiinţifice: 2 cărţi de specialitate, 1 participare la o conferinţă
internaţională,
- veniturile obţinute din cercetare ştiinţifică, sumele intrate în contul USH: 788.793,29 lei
- calificativul acordat de catedră: Bine.
Prof.univ.dr. Mihail Gheorghe – 133,50 puncte
- problemele ştiinţifice cercetate: cercetări cu privire la stabilirea condiţiilor de incertitudine şi risc
pentru investiţiile străine directe.
- 1 proiect strategic FSE prin POSDRU – membru;
- rezultate ale cercetării ştiinţifice: 1 carte de specialitate – coautor, 6 participări la conferinţe
naţionale, 1 premiu obţinut din partea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România;
- veniturile obţinute din cercetare ştiinţifică, sumele intrate în contul USH: -;
- calificativul acordat de catedră: Bine.
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Prof.univ.dr. Bardaş Petru – 130,50 puncte
- problemele ştiinţifice cercetate: Utilizarea metodelor moderne de calcul pentru rapoarte de
analiza in conditii de incertitudine;
- 1 contract cu mediul de afaceri – membru;
- rezultate ale cercetării ştiinţifice: 1 carte de specialitate, 1 articol BDI, 2 participări la conferinţe
internaţionale;
- veniturile obţinute din cercetare ştiinţifică, sumele intrate în contul USH - ;
- calificativul acordat de catedră: Bine.
2. Angrenarea de studenţii şi/sau masteranzii din facultate în activitatea de cercetare
ştiinţifică.
Activitatea de cercetare a masteranzilor din cadrul MFC Craiova este coordonată începând din
octombrie 2009, de d-na lect.univ.dr. Cristina BARBU care supraveghează activităţile celor 3 cercuri
ştiinţifice existente în cadrul Facultăţii. Cercurile sunt organizate pentru fiecare specializare a facultăţii şi
sunt coordonate de cadre didactice de specialitate, aşa cum se observă în tabelul de mai jos:
Denumirea cercului

Coordonatori

CIEL – Manager – Cerc şi
Cristina BARBU – responsabil cercetare ştiinţifică masteranzi
Laborator cercetare contabilitate Madălina BOGDAN – profesor - coordonator de specialitate
Perspective pentru pieţele
financiare

Cristina BARBU – responsabil cercetare ştiinţifică masteranzi
Dragoş ILIE – profesor - coordonator de specialitate

Performanţe în afacerile
internaţionale

Cristina BARBU – responsabil cercetare ştiinţifică masteranzi
Madălina CONSTANTINESCU – profesor - coordonator de specialitate

Începand cu anul 2010, 2 masteranzi ai MFC Craiova sunt implicaţi în implementarea unor
proiecte strategice finanţate de FSE prin POSDRU, respectiv:
- Paloş Andra Mihaela – masterand Contabilitate şi Administrarea Afacerilor în proiectul
„Performanţă în afaceri şi în carieră pentru femei”;
- Dănăilă – Stanciu Cristina – masterand Audit pentru entităţile publice şi private în proiectul
„Dezvoltarea oportunităţilor de carieră pentru cadrele didactice”.
De asemenea se observă o participare constantă a studenţilor şi masteranzilor la Conferinţele
organizate anual de MFC Craiova şi Centrul său de cercetare (CESMAA), într-o secţiune specială
dedicată acestora. Problemele ştiinţifice abordate de către aceştia în cadrul celei de a III a Sesiune de
comunicări ştiinţifice pentru studenţi şi masteranzi „Noi provocări pentru tinerii economişti în contextul
schimbărilor economice mondiale”, 5 Noiembrie, 2010 se referă mai cu seamă la domenii de interes
precum: Contabilitate managerială, Politici contabile moderne, Tehnologii informaţionale pentru afaceri,
Modelarea activităţii economice, iar lucrările prezentate de aceştia sunt:
- Dezvoltarea unei afacerilor electronice pe Internet, Masterand: Ţugui Cătălin, Coordonator:
conf.univ.dr Laura Ştefănescu
- Protecţia datelor. Politici de securitate ale unei afaceri electronice, Masterand: Iuliana Băjan,
Coordonator: conf.univ.dr Laura Ştefănescu
- Studiul evoluţiei capitalului unei firme utilizând analiza de regresie, Student: Busuioc Loredana
Elena, Sîrbu Camelia Constantina, Coordonator: lect.univ.dr Laura Ungureanu
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- Arborii decizionali –instrumente de tratare a problemelor decizionale, Student: Oprea Natalia,
Dragu Ani, Popa (Răducanu), Coordonator: lect.univ.dr Laura Ungureanu
- Sistem modern de tip Content Management System (CMS), Masterand: Gavrilă Costinel Virgil,
Coordonator: conf.univ.dr Laura Ştefănescu
- Tehnologia ebusiness pentru derularea unei afaceri on-line, Masterand: Bacîzu Andi Costin,
Coordonator: conf.univ.dr Laura Ştefănescu
- Conducerea afacerilor, Masterand: Liliana Dunavete, Coordonator: conf.univ.dr. Ion Viorel Matei
- Importanţa comunicării în afaceri, Masterand: Împuşcatu Marius Liviu, Coordonator:
conf.univ.dr. Ion Viorel Matei
- Contabilizarea şi recunoaşterea veniturilor conform IAS 18, Masterand: Catană Nicolae,
Coordonator: conf.univ.dr. Mihaela Galiceanu
- Analiza riscului economic al unei firme în funcţie de condiţiile de exploatare, Masterand: Ufan
Voicu Vasilica şi Stanciu Barna Elena, Coordonator: prof.univ.dr. Petru Bardas
- Aplicaţii ale bazelor de date pentru licitaţiile electronice, Masterand: Dăogaru (Nicu) Daniela,
Coordonator: conf.univ.dr Laura Ştefănescu
- Metode matematice de alocare optimă a personalului în cadrul activităţilor de productie si
vânzare, Masterand: Popescu Marcel, Coordonator: lect.univ.dr Laura Ungureanu
- Modele privind gestiunea resurselor umane la nivel de firma, Masterand: Stoica Laura şi Avram
Daniela, Coordonator: lect.univ.dr Laura Ungureanu
Rezultatele ştiinţifice ale acestora s-au concretizat în elaborarea, sub coordonarea profesorilor
îndrumători, a unor lucrări cu studii de caz care au fost cuprinse într-un volum special existent în
biblioteca facultăţii.

La acest capitol a se vedea şi Anexa A.
Capitolul B. Cercetare pe bază de contracte/granturi/proiecte (partea 1)
În anul 2010, în cadrul MFC Craiova şi CESMAA se desfăşoară activităţi de cercetare şi
implementare circumscrise celor 3 proiecte strategice finanţate de FSE prin POSDRU. De asemenea a
fost finalizat contractul de cercetare cu mediul de afaceri „Politici şi strategii privind promovarea
exportului cu legume in noul context economic european”, raportul de cercetare şi Procesul verbal de
recepţie a rezultatelor cercetării fiind postate pe site-ul centrului de cercetare. La finele anului 2010 se
câştigă licitaţia publică pentru 1 contract de finanţare cu mediul de afaceri: „Perfecţionarea
competenţelor de comunicare a resurselor umane într-o limbă străină (engleză) - limbaje de
specializate” nr. înreg în RUP 129/9.dec.2010, valoare 8.540 lei, finanţat de TMUCB - lect.univ.dr.
Camelia Firică; activităţile de cercetare ale acestuia se vor derula în anul 2011.
Comparativ cu anul 2009, trebuie să precizăm că anul 2010 este anul în care se
implementează 3 din cele 4 Cereri de finanţare propuse în 2009 pentru POSDRU şi PODCA (pentru
acestă cerere încă nu a fost primit răspunsul, proiectul aflându-se încă sub evaluare).
Continuând activitatea de atragere a fondurilor europene şi în 2010 sunt propuse Programului
Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane, diverselor domenii de intervenţie încă 3 Cereri de
finanţare, astfel:
 „Pregătiţi pentru performanţă_81752”, nr. înreg în RUP 119/28.sept.2010, valoare 981.000 lei
manager de proiect – lect.univ.dr Mihail Negulescu;
 „Dezvoltarea resurselor umane şi a liberei iniţiative în mediul rural_11.645”, nr. înreg în RUP
125/12.nov.2010, valoare 1.663.960 lei, manager de proiect - lect.univ.dr. Camelia Firică;
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 „Dezvoltare durabilă în mediul rural_ 87802”, nr. înreg în RUP 126/12.nov.2010, valoare
2.029.200.00 lei, manager de proiect - lect.univ.dr. lect.univ.dr. Simona Manea.
La acest capitol a se vedea Anexa B.

Capitolul C. Cercetare pe bază de contracte/granturi/proiecte (partea 2)
Comparativ cu anul 2009 când a fost finanţat de mediul de afaceri un contract de cercetare în
valoare de 8.440 lei, în anul 2010 se înregistrează un salt spectaculos al veniturilor încasate din
activităţi de cercetare deoarece în contul USH - MFC Craiova au fost virate pentru primul an de
implementare al proiectelor strategice derulate, suma de 2.289.785,45lei, însemnând:
- 1.339.658,48 lei adică 40% prefinanţare fără sume cuvenite partenerului pentru contractul
POSDRU/97/6.3/S/58571 „Performanţă în carieră şi în afaceri pentru femei”;
- 788.793,29 adică 30% prefinanţare fără sume cuvenite partenerului pentru contractul
POSDRU/92/3.1/S/63567 „Antreprenori în turism”;
- 161.333,68lei adică 30% din valoarea totală a contractului POSDRU/90/1.2/G/38.862
„Dezvoltarea oportunităţilor de carieră pentru cadrele didactice”.

La acest capitol a se vedea Anexa C.
Capitolul D. Rezultate ale cercetării (partea 1)
1. Activitatea de publicistică a cadrelor didactice cu carte de la MFC Craiova, în anul 2010 se
concretizează într-un număr de 60 articole publicate în reviste şi studii prezentate la diverse conferinţe
internaţionale/naţionale, din care:
 7 articole publicate în reviste cotate ISI, cu factor de impact, pentru 3 dintre acestea există
Letter of Acceptance din partea editorului: Asian Journal of Chemistry (4 articole – autor/coautor
Cristina Barbu) şi Journal of Environmental Protection and Ecology (1 articol – autor Laura
Ungureanu, 1 articol – Laura Stefănescu, 1 articol – Cristina Barbu);
 11 articole publicate în reviste internaţionale şi indexate în baze de date internaţionale: RePEC,
EBSCO, SCOPUS, INSPEC, etc...
 8 articole publicate în reviste naţionale care au cotaţie B+, în clasificarea CNCSIS;
 34 lucrări susţinute la diverse conferinţe internaţionale/naţionale cu participare internaţională;
15 Cadre didactice ale MFC Craiova, membrii ai CESMAA fac parte din colective editoriale ale
unor reviste internaţionale şi au statut de referenţi ştiinţifici, în conformitate cu specializarea lor. Marea
majoritate a lor sunt membrii în colectivul de referenţi ştiinţifici al celor 2 reviste editate sub egida
Centrului de cercetare, respectiv Journal of Applied Economic Sciences şi Journal of Applied Research
in Finance.
2. Alte reviste la care membrii CESMAA sunt Editor in Chief şi recenzori: Journal of Advanced
Research in Management, Journal of Advanced Studies in Finance, Theoretical and Practical Research
in Economic Fields, Journal of Environmental Management and Tourism, journal of Advanced Research
in Law and Economics, Advances in Management, Knowledge Management & Knowledge Economy –
newsletter RePEC Database.
3. Rezultatele cele mai semnificative şi mai deosebite rezultate ale cercetării ştiinţifice ale
facultăţii în anul 2010 se prezintă sintetic astfel:
- 13 cursuri universitare publicate în edituri recunoscute de CNCSIS;
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-

6 articole în reviste cu factor de impact şi indexate ISI, pentru 3 existând Scrisoare de
acceptare din partea editorului;
11 articole publicate în reviste internaţionale şi indexate în baze de date internaţionale: RePEC,
EBSCO, SCOPUS, INSPEC, etc...
vizibilitate internaţională a cadrelor didactice: 2 citări ISI, 6 citări BDI, 2 citări baze de date
internaţionale;
5 referenţi ştiinţifici pentru reviste internaţionale BDI prestigioase;
3 Proiecte Strategice în implementare finanţate de FSE prin POSDRU valoare totală
8.056.524,64 lei, pentru 2010 viraţi în urma prefinanţării 2.289.785,45lei,
3 Cereri de finanţare pentru Programul Operaţional – Dezvoltarea Resurselor Umane pentru
D.M.I 2.1. şi D.M.I 6.1. – sub evaluare;
1 Cerere de Finanţare Nr.5 pentru Programul Operaţional – Dezvoltarea Capacităţii
Administrative, DMI 1.3. – sub evaluare;
3 cercuri ştiinţifice ale masteranzilor şi studenţilor: Cerc şi Laborator de cercetare - Ciel –
Manager, Perspective ale pieţelor financiare, Performanţă în afaceri. Există un responsabil cu
cercetarea ştiinţifică care coordonează activitatea cercurilor de cercetare, îndrumă masteranzii
şi studenţii către programe europene care vizează dezvoltarea personală a acestora, către
programe de mobilităţi, participări cu lucrări proprii la Conferinţa anuală desfăşurată sub egida
CESMAA la secţiunea destinată masteranzilor.
CESMAA editează 2 reviste: JAES care are o puternică vizibilitate internaţională fiind indexată
în 4 baze de date internaţionale şi are categoria Bplus în clasificarea CNCSIS şi monitorizare în
vederea includerii în ISI Thomson Web of Science; JARF o nouă revistă care urmează să fie
acreditată în anul 2011.
Anual este Organizată o conferinţă cu participare internaţională pentru diseminarea rezultatelor
cercetării ştiinţifice.
Centrul de cercetare al Facultăţii are Statut de funcţionare, o structură organizatorică bine
definită, strategie proprie, Plan anual de cercetare, Plan de activităţi, 5 colective de cercetare,
site propriu www.cesmaa.uv.ro .

La acest capitol a se vedea Anexa D.
Capitolul E. Rezultate ale cercetării (partea 2)
Premii şi distincţii obţinute:
- Young Researcher of the Year 2010 acordat de CESMAA – d-nei asist.univ.drd. Cristiana
Bogdănoiu;
- Premiul acordat de Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, d-nului prof.univ.dr.
Ghe.Mihail.
Nu este cazul pentru: prezentarea de produse, tehnologii, studii prospective, modele fizice,
modele experimentale, prototipuri, hărţi, instrumente, metodologii, reglementări, planuri tehnice etc.,
rezultate din activitatea de cercetare ştiinţifică, obţinute în anul 2009, de către cadrele didactice din
facultate, doar cele care au cartea de muncă în USH.
Nu a fost cazul completării Anexei E.
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Capitolul F. Sesiuni ştiinţifice, conferinţe, seminarii
1. Facultatea de Management Financiar Contabil şi Centru European de Studii Manageriale în
Administrarea Afacerilor organizează în fiecare an, cu ocazia zilelor oraşului Craiova o Conferinţă cu
participare internaţională pe teme diverse dar de actualitate. În 5-6 Noiembrie 2010 a avut loc The
Fourth International Conference on “The World’s Economy in the Times of Global Crisis”, conferinţă cu
participare internaţională l-a care s-au inscris peste 50 de lucrări de la universităţi de prestigiu din
România (Academia de Studii Economice Bucureşti, Universitatea din Craiova, Universitatea de Vest
Timişoara, Univ. Dunarea de Jos Galaţi, Univ. A.I. Cuza Iaşi, Univ Spiru Haret Bucureşti, Constanţa,
Câmpulung, laj, Râmnicu-Vâlcea) dar şi din străinătate Turcia, Franţa, Polonia, India. Lucrările au fost
susţinute pe secţiuni, de către participanţi, în limba engleză conform Programului conferinţei care pate fi
vizualizat la http://cesmaa.uv.ro/shedule.php.
Lucrările au fost publicate în limba engleză într-un eProceeding cu ISBN 978-973-603-510-9957. Cele mai bune lucrări susţinute vor fi publicate, la sugestia coordonatorilor de secţiune într-un număr
special al Journal of Applied Economic Sciences.
La finele conferinţei, într-un cadru festiv CESMAA a acordat 4 diplome: Young Researcher of
the Year 2010 – pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare ştiinţifică în anul 2010, Best Paper
– pentru cea mai bună lucrare susţinută, Best Presentation – pentru cea mai atractivă prezentare a unei
lucrări, Best Student Paper – pentru cea mai bună lucrare susţinută de un doctorand.
În cadrul acestei conferinţe, masteranzii au avut rezervate 4 secţiuni speciale: Administrarea
afacerilor, Politici contabile moderne, Tehnologii informaţionale pentru afaceri, Modelarea activităţii
economice în care au fost înscrise 13 lucrări. Toate lucrările susţinute vor fi publicate într-un volum care
se va oferii spre consultare la biblioteca facultăţii.
2. Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Financiar Contabil Craiova s-au
prezentat în cursul anului 2010, cu 9 lucrări de cercetare la următoarele manifestări ştiinţifice din ţară,
altele decât Universitatea Spiru Haret, după cum urmează:
o 1 articol (unic autor) prezentat la Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice ,,Ştiinţe
politice, relaţii internaţionale şi studii de securitate”, Facultatea de Ştiinţe Politice, Relaţii
Internaţionale şi Studii Europene, Universitatea ,,Lucian Blaga”, Sibiu;
o 1 articol (3 autori) prezentat la The 4th World Congress on the Advancement of Scholarly
Research in Science, Economics, Law, and Culture, Addleton Academic Publishers, New York,
iunie 2010;
o 2 articole (3 autori) prezentate la International Conference “Competitiveness and Stability in the
Knowledge-Based Economy” , University of Craiova, May 2010;
o 4 articole (1 autor/lucrare) prezentate la ASERS First on-line Conference on „World’s
Economies In and After Crisis: Challenges, Threats and Opportunities”, on-line conference, May 29,
2010;
o 1 articol (2 autori) prezentat la Conferinţa „Competenţe şi Performanţe în Economia Europeană”
Universitatea Agora, 4-5 November, 2010;

La acest capitol a se vedea Anexa F.
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Capitolul G. Cercetare ştiinţifică studenţească (maxim 1 pagină)
1. Cercurile ştiinţifice ale studenţilor şi masteranzilor au fost înfiinţate în octombrie 2009
pe cele trei specializări ale Facultăţii noastre. În şedinţa Consiliului Profesoral a fost desemnat
responsabilul cu activitatea de cercetare a studenţilor şi masteranzilor în persoana d-nei lect.univ.dr.
Cristina Barbu.
În tabelul de mai jos exprimă sintetic activităţile derulate în cadrul cercurilor ştiinţifice:
Cercul ştiinţific: CIEL – Manager – Cerc şi Laborator cercetare contabilitate
Coordonator de specialitate: Madălina BOGDAN
Programarea
şedinţelor

5 Martie 2011
5 Iunie 2011
5 Noiembrie 2011

Lucrări abordate

Student/
Masterand

Profesor
îndrumător

Contabilizarea şi recunoaşterea
veniturilor conform IAS 18

Catană Nicolae

conf.univ.dr. Mihaela
Galiceanu

Analiza riscului economic al unei
firme în funcţie de condiţiile de
exploatare

Ufan Voicu Vasilica
Stanciu Barna Elena

prof.univ.dr. Petru
Bardas

Metode matematice de alocare
optimă a personalului în cadrul
activităţilor de productie si vânzare

Popescu Marcel

lect.univ.dr Laura
Ungureanu

Modele privind gestiunea resurselor
umane la nivel de firma

Stoica Laura
Avram Daniela

lect.univ.dr Laura
Ungureanu

Cerc ştiinţific : Perspective pentru pieţele financiare
Coordonator de specialitate: Dragoş ILIE
Programarea
şedinţelor

Lucrări abordate
Sistem modern de tip Content
Management System (CMS)

15 Martie 2011
15 Iunie 2011
15 Noiembrie 2011

Studiul evoluţiei capitalului unei firme
utilizând analiza de regresie
Aplicaţii ale bazelor de date pentru
licitaţiile electronice
Arborii decizionali –instrumente de
tratare a problemelor decizionale

Student/
Masterand

Gavrilă Costinel Virgil
Busuioc Loredana
Elena
Sîrbu Camelia
Constantina
Dăogaru (Nicu)
Daniela
Oprea Natalia
Dragu Ani
Popa (Răducanu)

Profesor
îndrumător
conf.univ.dr Laura
Ştefănescu
lect.univ.dr Laura
Ungureanu
conf.univ.dr Laura
Ştefănescu
lect.univ.dr Laura
Ungureanu

Cerc ştiinţific : Performanţe în afacerile internaţionale
Coordonator de specialitate: Madălina CONSTANTINESCU
Programarea
şedinţelor
25 Ianuarie 2010
25 Martie 2010
25 Noiembrie 2010

Lucrări abordate
Conducerea afacerilor

Student/
Masterand
Liliana Dunavete

Protecţia datelor. Politici de securitate
Iuliana Băjan
ale unei afaceri electronice
Importanţa comunicării în afaceri
Împuşcatu Marius Liviu

Profesor
îndrumător
conf.univ.dr.
Ion Viorel Matei
conf.univ.dr Laura
Ştefănescu
conf.univ.dr.
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Tehnologia ebusiness pentru
derularea unei afaceri on-line
Dezvoltarea unei afacerilor
electronice pe Internet

Bacîzu Andi Costin
Ţugui Cătălin

Ion Viorel Matei
conf.univ.dr Laura
Ştefănescu
conf.univ.dr Laura
Ştefănescu

Activităţile cercurilor de cercetare ale studenţilor şi masteranzilor FMFC Craiova se desfăşoară
în sfera cercetărilor din domeniul economic, cu orientare spre creşterea capacităţii de generare de noi
cunoştinţe, în vederea asigurării suportului teoretic şi practic, necesar progresului în domeniul ştiinţelor
economice. Principalele domenii de cercetare sunt: teorie şi practică contabilă, contabilitate publică,
contabilitate creativă, contabilitate informatizată, management financiar-contabil şi analiză economicofinanciară, politici şi strategii bugetare, studii de piaţă, economia protecţiei mediului înconjurător,
modelare şi prognoză economică.
De menţionat că toate temele abordate în cadrul cercurilor ştiinţifice au constituit subiectul
dezbaterilor celor 4 secţiuni ale conferinţei „Noi provocări pentru tinerii economişti în contextul
schimbărilor economice mondiale”, 5 Noiembrie, 2010.
Responsabilul cu această activitate, împreună cu Directorul Centrului de Cercetare se vor
preocupa de recomandarea masteranzilor cu potenţial de cercetare pentru înscrierea la Summer School
sau Tranninguri, organizate de diverse organisme ale Uniunii Europene.

La acest capitol a se vedea Anexa F.
Având în vedere rezultatele cercetării pe anul 2010 şi greutăţile întîmpinate, considerăm
necesare a fi punctate câteva propuneri, după cum urmează:
 întărirea centrelor de cercetare ştiinţifică prin salarizarea diferenţiată a cadrelor didactice in
funcţie de performantele ştiinţifice;
 promovarea cadrelor didactice ţinând cont de performanţele reale în activitatea de cercetare;
 consolidarea cercetărilor aplicative si valorificarea rezultatelor ştiinţifice cu caracter aplicativ.
 Accesarea în bibliotecă a unor titluri de carte românească şi străină, de referinţă în domeniu;
 accesări gratuite, din sediile facultăţilor, a bazelor de date internaţionale full text : Thomson ISI,
Web of Sciences, Journal Citation Reports, ISI Proceedings, atât pentru studenţi, masteranzi, cât
şi cadre didactice;
 Publicarea, cu titlu gratuit, la editura Fundaţiei România de Mâine, a unei lucrări de specialitate
pentru fiecare cadru didactic cu cartea de muncă în USH şi vânzarea ei prin librăria Fundaţieii
România de Mâine.

Responsabil cercetare ştiinţifică
Conf.univ.dr. Laura Ştefănescu

PRORECTOR,
Prof. univ. dr. doc. Grigore POSEA
Departamentul de Cercetare Ştiinţifică şi Programe de Masterat al USH
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