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a. Introducere 
Strategia cercetării ştiinŃifice urmăreşte să integreze Facultatea de Management Financiar 

Contabil Craiova în spaŃiul naŃional, european şi internaŃional al cercetării-dezvoltării, acordând propriile 
obiective ale cercetării ştiinŃifice cu cele ale UniversităŃii Spiru Haret şi Planului NaŃional de Cercetare 
Dezvoltare. Strategia îşi propune să dezvolte cercetarea ştiinŃifică astfel ca ea să devină nu doar sursă 
suplimentară de venit, ci suport esenŃial al procesului de formare, cu scopul creşterii performanŃelor 
serviciilor educaŃionale. 

În concordanŃă cu domeniile prioritare de cercetare stabilite de către Consiliul NaŃional al 
Cercetării ŞtiinŃifice şi Ńinând cont de domeniile de cercetare în care facultatea noastră are resurse de 
competenŃă validate, domeniul fundamental de cercetare este: economie şi dezvoltare durabilă, 
managementul cunoaşterii, tehnologii informaŃionale pentru asistarea deciziilor de management, audit şi 
guvernanŃă corporativă, politici contabile moderne, antreprenoriat. 

 
b. Activitatea de cercetare ştiinŃifică desfăşurată în cadrul FacultăŃii de Management Financiar 

Contabil Craiova reprezintă, ca în fiecare an, o prioritate pentru întregul colectiv de cadre didactice 
titulare. Comparativ cu anul 2010,  anul 2011, este anul în care se înregistrează progrese calitative în 
ceea ce priveşte implementarea şi finalizarea de contracte de cercetare finanŃate din fonduri structurale 
prin diverse programe operaŃionale sau de către mediul de afaceri. În susŃinerea celor afirmate anterior, 
evidenŃiem următoarele aspecte: 

- în derulare se află 2 proiecte strategice şi 1 grant, finanŃate din Fondul Social European prin 
Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în valoare totală de 8.184.285 
lei, după cum urmează: 

� proiect strategic POSDRU/97/6.3/S/58571 „PerformanŃă în carieră şi în afaceri pentru 
femei”, nr. înreg în RUP 33/2009, valoare 4.095.193 lei, manager de proiect – prof.univ.dr 
Laura Ştefănescu; 
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� 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 oportunităŃilor de carieră pentru cadrele 

didactice”, nr. înreg în RUP 7/2009, manager de proiect – conf.univ.dr GhiŃă Emil, valoare 
848.125 lei. 

- finalizate în 2011 şi încasate în 2010, 2 contracte de de cercetare cu mediul de afaceri, în 
valoare totală de 13.040 lei: 

� „PerfecŃionarea competenŃelor de comunicare a resurselor umane într-o limbă străină - 
engleză - limbaje de specializate, nr. 129/2010 – valoare 8.540 lei, beneficiar TMUCB SA; 

� „Dinamica firmei. Prognoze şi strategii de management competitiv şi marketing on-line”, 
valoare 4.500 lei, Beneficiar SC DASS SRL 

- în faza de contractare se află 1 contract de tip grant finanŃat din FSE prin POSDRU în valoare 
de 1.663.960 lei:  

� „Dezvoltarea resurselor umane şi a liberei iniŃiative 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; 

- sub evaluare se află 1 Cerere de finanŃare din FSE prin PODCA, în valoare totală de 735.000 lei: 
� „Dezvoltarea de noi compentenŃe pentru funcŃionarii publici în domeniul TIC, 

managementul proiectelor, achiziŃiilor publice şi limbii engleze” - Cerere de proiecte nr. 
5/2009, număr înreg. În RUP 58/2009, manager de proiect - prof.univ.dr. Laura 
Stefanescu în valoare de 735.000 lei. 

Cele 3 contracte finanŃate de FSE prin POSDRU au prilejuit organizarea: 
a 2 workshop-uri: 
- „Întâlniri cu manageri/intreprinzători – care conduc afaceri de succes in domeniul turismului – 

iunie 2011; 
- „Întâlniri cu manageri/intreprinzători - femei care conduc afaceri de succes pentru stimularea 

spiritului antreprenorial” – 28 oct 2011; 
a 5 seminarii regionale:  
- „OportunităŃi antreprenoriale şi de dezvoltare în domeniul turismului la nivelul regiunii de 

dezvoltare SV Oltenia” – iulie 2011; 
- „OportunităŃi antreprenoriale şi de dezvoltare a carierei la nivel regional”– 30 sep 2011; 
- „Protectia mediului si controlul poluarii” – decembrie 2011; 
- „Promovarea sănătăŃii şi securităŃii în muncă, prevenirea bolilor profesionale, asigurarea unui 

mediu de lucru prietenos” – decembrie 2011; 
- Dezvoltarea durabila, egalitatii de sanse, nediscriminarea si respectarea diversitatii in 

invăŃământ” – decembrie 2011; 
a 2 studii: 
- „Antreprenori în turism - noi soluŃii organizaŃionale”, coordonator M. Galiceanu, Editura 
Reprograph, Craiova 2011, ISBN 978-973-671-301-9; 
- "Femeia întreprinzător - modele de succes", coordonator L. Ştefănescu, Editura Universitaria, 
Craiova 2011, ISBN 978-606-14-0267-0;  
Toate aceste acŃiuni şi activităŃi se înscriu în direcŃiile de cercetare stabilite de Facultatea de 
Management Financiar Contabl  şi Centrul său de cercetare – CESMAA, pentru anul 2011 
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Continuând tradiŃia anilor precedenŃi, în data de 25 Noiembrie 2011, are loc The 5th 
International Conference on “New Tendencies in Knowledge based Society”, Craiova, Romania, la care 
s-au inscris peste 30 de lucrări ale cadrelor didactice de la universităŃi de prestigiu din România 
(Academia de Studii Economice Bucureşti, Universitatea din Craiova, Universitatea de Vest Timişoara, 
Univ. Dunarea de Jos GalaŃi, Univ. A.I. Cuza Iaşi, Univ Spiru Haret Bucureşti, ConstanŃa, Râmnicu-
Vâlcea). Lucrările au fost publicate în limba engleză într-un eProceeding pe CD. Cele mai bune lucrări 
susŃinute au fost publicate, la sugestia coordonatorilor de secŃiune într-un număr special al Journal of 
Applied Economic Sciences.  

Facultatea de Management Financiar Contabil editează 2 reviste de specialitate ca forum de 
dezbatere pentru idei novatoare şi inovatoare pentru comunitatea ştiinŃifică naŃională şi internaŃională: 
- Journal of Applied Research in Finance - www.jarf.reprograph.ro, indexată în baze de date 
internaŃionale şi în mai multe cataloage internaŃionale; 

- Journal of Applied Economic Sciences (www.jaes.reprograph.ro) are din 2009 categoria B+ CNCSIS, 
este inclusă în RePEC, CEEOL, IndexCopernicus, SCOPUS Database.  

Pentru Journal of Applied Research in Finance colectivul editorial trimite spre evaluare jurnalul 
pentru indexare în SCOPUS Elsevier Database. 

Cadrele didactice şi-au completat activitatea de cercetare cu un număr considerabil de articole 
publicate în reviste de specialitate, respectiv:  

� 23 articole publicate în reviste indexate în baze de date internaŃionale: RePEC, EBSCO, 
SCOPUS, IndexCopernicus, DOAJ, etc... 

� 3 articole publicate în reviste naŃionale; 
� 27 lucrări susŃinute la diverse conferinŃe internaŃionale/naŃionale cu participare internaŃională;  
� 19 cărŃi publicate în calitate de autori şi/sau coautori în edituri naŃionale acreditate; 
� vizibilitate internaŃională a cadrelor didactice: 4 citări ISI, 5 citări BDI; 
� 7 cadre didactice sunt membrii în colective de redacŃie ale unor reviste  incluse în baze de date 
internaŃionale. 

 
c. Strategia de cercetare ştiinŃifică a FacultăŃii de Management Financiar contabil a fost 

întocmită pentru perioada 2007-2013, este în concordanŃă cu Strategia NaŃională de Dezvoltare 
Durabilă a României şi Strategia NaŃională de Cercetare ŞtiinŃifică şi urmăreşte mobilizarea fiecărui 
cadru didactic pentru elaborarea de lucrări şi contracte de un înalt caracter ştiinŃific în conformitate cu 
temele de excelenŃă stabilite şi de centrul de cercetare. 

Strategia cercetării ştiinŃifice este actualizată anual cu noile direcŃii ale cercetării europene 
generate de conjuctura economică socială şi politică, cu scopul de a dezvolta cercetarea ştiinŃifică a 
FacultăŃii de Management Financiar Contabil astfel ca ea să devină nu doar sursă suplimentară de 
venit, ci suport esenŃial al procesului de formare, cu scopul creşterii performanŃelor serviciilor 
educaŃionale. 

Planul de cercetare pentru anul 2012 a fost întocmit şi are în vedere continuarea promovării 
şi consolidării unui model de reŃea de cercetare, care implică Facultatea şi Centrul său de cercetare pe 
următoarele trei direcŃii de cercetare: 

1. Dezvoltarea competenŃelor manageriale şi antreprenoriale pentru obŃinerea performanŃei. 
2. Cercetări avansate privind atragerea de resurse şi responsabilitatea politicilor bugetare şi 

fiscale.  
3. Cercetari, dezvoltari si inovari privind internaŃionalizarea contabilităŃii. ConsecinŃe pentru mediul 

de afaceri românesc. 
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4. Impactul proceselor actuale de transnaŃionalizare asupra tranzacŃiilor şi fluxurilor comerciale şi 
financiare internaŃionale 
 
Analizând stadiul îndeplinirii prevederilor din Planul de cercetare al anului 2011 trebuie spus 

faptul că acesta a fost realizat într-o proporŃie 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 competiŃia anuală a CNCSIS dar acest organism nu a mai lansat 
competiŃie din 2010. Un alt aspect care contribuie la procentul nerealizării este datorat neparticipării la 
confrinŃele internaŃionale urmare probabil a posibilităŃilor reduse de finanŃare, majoritatea cadrelor 
didactice preferând să participe la conferinŃe internaŃionale organizate în România. 

 
d. Registrului Unic al Proiectelor/contractelor la nivelul facultăŃii este deschis la 1.07.2009 

cuprinde toate contractele de cercetare iniŃiate 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. Întrucât în anul 2011 s-a continuat implementarea 
contractelor iniŃiate în 2010, RUP_2011 nu are noi înregistrări. 
 

e. Pagina cercetării ştiinŃifice este deja configurată şi pot fi vizualizate: Strategia cercetării 
ştiinŃifice, Planul cercetării ştiinŃifice şi cele mai semnificative rezultate ale cercetării ştiinŃifice obŃinute de 
cadrele didactice ale FacultăŃii de Management Financiar Contabil: articole publicate în reviste cotate 
ISI sau indexate în baze de date internaŃionale, participări semnificative la conferinŃe internaŃionale, 
granturi şi contracte de cercetare în derulare, etc.).  În plus, rezultatele activităŃii de cercetare pot fi 
vizualizate şi de pe linkul centrului de cercetare www.cesmaa.uv.ro sau ale proiectelor finanŃate din 
fonduri europene: www.carierafemei.ro, www.antreptur.uv.ro.  
 

f. Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova şi CESMA editează 2 reviste de 
specialitate cunoscute şi recunoscute de comunitatea ştiinŃifică internaŃională urmare a indexării 
acestora în baze de date internaŃionale astfel: 

- Journal of Applied Economic Sciences - Quarterly lansată în 2006 ajunge în 2011 la Volumul VI 
şi la 18 numere editate în sistem double peer-reviewing şi într-un format profesional, întregul 
său conŃint ştiinŃific este postat la http://cesmaa.uv.ro/journals/jaes/index.php; 

- Journal of Applied Research in Finance - Bi-annualy lansată în 2009 ajunge în 2011 la Volumul 
III şi la 6 numere editate de asemeni în sistem double peer-reviewing şi într-un format 
profesional, întregul său conŃinut ştiinŃific este postat la http://cesmaa.uv.ro/journals/jarf/ 
index.php;  

 
g. În activitatea de cercetare ştiinŃifică a anului 2011 s-au evidenŃiat următoarele cadre didactice: 

1. Lect.univ.dr. Barbu Cristina – 516,75 puncte: 1 articol publicat în reviste BDI, 5 
participări la ConferinŃe internaŃionale, membru în 4 proiecte strategice, membru în 5 AsociaŃii 
profesionale naŃionale (2) şi internaŃionale (3), membru în colectivul editorial a 3 reviste 
internaŃionale, Redactor-şef pentru 1 revistă BDI, membru în comitetul organizatoric a 3 
conferinŃe internaŃionale, referent de specialitate pentru 4 reviste BDI,  4 citări ISI. 

2. Prof.univ.dr. Ştefănescu Laura obŃine 470 puncte: - editorul unei cărŃi de specialitate,  2 
articole BDI, 2 conferinŃe internaŃionale: Austri - Klagenfurt – sept 2011 şi Italia - Venice – nov. 
2011, manager de proiect pentru POSDRU/97/S/58571, membru într-un grant de cercetare 
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PCE_IDEI_450, membru în 3 asociaŃii internaŃionale, membru în 4 colective editoriale ale unor 
reviste internaŃionale, Manager Editor pentru 2 reviste BDI, 18 proiecte AFCN naŃionale 
evaluate, 3 citări de articole în baze de date internaŃionale. 

3. Lect.univ.dr. Ilie Dragoş – 415 puncte: 3 cărŃi publicate în edituri naŃionale acreditate, 1 
articol BDI, 6 articole în reviste BDI, 4 participări la conferinŃe internaŃionale, membru într-un 
proiect strategice, membru în 3 asociaŃii ştiinŃifice naŃionale, membru în colectivul editorial a 2 
reviste BDI, membru in comitetul organizatoric al unei conferinŃe internaŃionale, referent de 
specialitate pentru 8 articole;  

4. Lect.univ.dr. Constantinescu Mădălina – 319,75 puncte: editorul unei cărŃi de 
specialitate, 2 cursuri publicate, 2 articole BDI, 2 participări la conferinŃe internaŃionale, membru 
în 3 proiecte strategice, membru într-un grant de cercetare PCE_IDEI_450, membru în 3 
societăŃi ştiinŃifice naŃionale (AGER, CESMAA) şi internaŃionale (WASET), membru în 
Managing Board pentru 3 reviste internaŃionale, referant ştiinŃific de specialitate pentru 5 reviste 
internaŃionale, membru în comitetul organizatoric a 3 conferinŃe internaŃionale. 

5. Asist.univ.drd. Bogdănoiu Cristiana - 235 puncte: 4 cărŃi publicate în edituri naŃionale 
acreditate, 3 articole în reviste BDI, 2 participări la conferinŃe internaŃionale, membru în 2 
proiecte strategice, membru în 3 asociaŃii ştiinŃifice naŃionale, membru în colectivul editorial a 2 
reviste BDI, membru in comitetul organizatoric al unei conferinŃe internaŃionale, 1 citare BDI;  

 
h. În 2011, urmare a conferinŃei organizate anual de către CESMAA şi Facultatea de Management 

Financiar Contabil Craiova, studenŃii şi masteranzii au avut prilejul să se reunească în cadrul sesiunii de 
comunicări ştiinŃifice „DirecŃii de cercetare ale tinerilor economişti în societatea bazată pe 
cunoaştere" pentru a prezenta şi dezbate noi idei de cercetare. Prin această sesiune de comunicări 
ştiinŃifice, special organizate pentru aceştia, Centrul de cercetare al FacultăŃii de Management Financiar 
Contabil Craiova caută să creeze atât un mediu competitiv şi de colaborare între studenŃi şi masteranzi, 
cât şi o legătură autentică între profesor şi student/masterand, facilitând deschiderea reciprocă spre noi 
canale de cunoaştere. Dintre studenŃii şi/sau masteranzii participanŃi, nominalizăm pe următorii 5 care s-
au evidenŃiat prin lucrări cu conŃinut teoretico-aplicativ bun dar şi prezentări atractive: 

1.  Impactul produs de eşecurile guvernanŃei corporative 

Masterand: Radu Adela; Coordonator: conf.univ.dr. GhiŃă Emil 
2. . Metode de structurare şi realizare a auditului de date 

Masterand: Braşoveanu Mădălina; Coordonator: conf.univ.dr Simona Rotaru 
3.  Implicatiile sistemului informational asupra etapelor misiunii de audit  

   Masterand: Budică Iancu Geta; Coordonator: conf.univ.dr Simona Rotaru 
4.  EvoluŃia auditului financiar pe plan mondial 
    Masterand: Tunaru Anghel Claudia; Coordonator: conf.univ.dr. Bogdan Anca Madalina 

5. Probele de audit – elemente esenŃiale obŃinerii performanŃelor 

 Masterand: Mihai Sergiu Constantin; Coordonator: conf.univ.dr. Bogdan Anca Madalina 
 

i. Cadrele didactice desfăşoară activităŃi de cercetare conform planului individual de cercetare, 
îndeplinind cu prisosinŃă activităŃile cuprinse în Planul de cercetare anual al facultăŃii. Toate 
cadrele didactice au obŃinut un punctaj de peste 100 puncte şi calificative corespunzătoare 
(Satisfăcător (cel mai mic) – Foarte Bine – Excelent). 

 



 6 

j. Propunerile privind îmbunătăŃirea activităŃii de cercetare ştiinŃifică a FacultăŃii de Management 
Financiar Contabil vizează următoarele aspecte: 

- stimularea activităŃii de cercetare prin alocarea unor fonduri din partea USH pentru realizarea unor 
proiecte de cercetare; 

- promovarea cadrelor didactice Ńinând cont de performanŃele reale în activitatea de cercetare; 
- asigurarea accesului online gratuit la surse de documentare ştiinŃifică de nivel mondial, aşa cum sunt 
bazele de date: Thomson ISI, Web of Sciences, Journal Citation Reports, ISI Proceedings). 

 
 
Decan,       Responsabil cercetarea ştiinŃifică, 
Conf. univ. dr. Ion Viorel MATEI    Prof. univ. dr. Laura ŞTEFĂNESCU  
 


