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Planul de cercetare pentru  2010 

 
Facultatea Management Financiar Contabil Craiova şi Centrul European de 

Studii Manageriale în Administrarea Afacerilor, pentru anul 2010, are în vedere 

promovarea şi consolidarea unui model de  reţea de cercetare, care implică Facultatea şi 

Centrul său de cercetare pe următoarele patru direcţii de cercetare, care se asociază cu  

Strategia de cercetare ştiinţifică a facultăţii 2007 – 2013 şi Strategia de cercetare de 

excelenţă a Universităţii Spiru HARET 2007 - 2013: 

1. Strategii şi politici economice pentru relansarea economiei. Semnele bune apărute pe 

plan mondial ne impulsionează să credem că se vor reflecta relativ rapid şi în reluarea 

creşterii economice în România. Strategii şi politici economice, în concordanţă cu noua 

situaţie generată de criză şi efectele ei, se impun a fii cunoscute, dezbătute şi analizate într-o 

Conferinţă internaţională care se va constitui într-un forum de dezbateri pe această temă. 

2. Sisteme inteligente de asistare a procesului decizional. Este un fapt cunoscut că 

mediul competitiv al secolului XXI, impune multor întreprinderi româneşti să facă faţă nu 

numai unei concurenţe globale, ci şi unui mediu tot mai dinamic şi marcat de incertitudine 

şi complexitate. Într-un moment în care utilizarea tehnologiilor informationale şi 

comunicaţionale devine indispensabilă pentru obţinerea unui avantaj strategic, această 

direcţie de cercetare poate avea ca finalitate introducerea de sisteme inteligente ce 

încurajează inovarea şi/sau oferă sprijin pentru îmbunătăţirea deciziilor managementului, 

creşterea eficienţei firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor interne pe baza unui 

sistem inteligent, proiectarea de sisteme pentru analiza economică şi suport decizional 

(business intelligence systems) şi a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerii. 

3. Managementul riscului pentru obţinerea avantajului competitiv. Imediat după 

declanşarea crizei se impune abordarea managementului riscului într-o manieră modernă, 

bazată pe trei linii de aparăre: personalul operativ din cadrul unităţilor unei companii, 

funcţia de management al riscului şi auditul intern, pentru a încuraja o valoare durabilă 

pentru acţionari. De accea se impune o abordare directă a procesului managementului de 

risc care să se concentreze pe o analiză calitativă a riscurilor asociate oricărei decizii 

strategice majore, întrucât  propunerile de produse bancare au devenit în prezent atat de 

complexe încat doar metodele cantitative nu mai sunt suficiente pentru o evaluare a 

riscurilor într-o piaţă volatilă şi imprevizibilă. 

4. Excelenţa - o nouă abordare a procesului antreprenorial este impusă de necesitatea 

creşterii performanţelor antreprenoriale, ca factor de succes pentru creşterea competitivităţii 

economice şi a dezvoltării regionale. Se va urmării o mai bună înţelegere a procesului 

antreprenorial şi atragerea cât mai multor tineri spre o carieră antreprenorială, prin 

integrarea activităţilor de formare a resurselor umane cu cele de cercetare-dezvoltare. 
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I . Teme colective de cercetare fundamentală
1
  

 

Tema de cercetare 

Teme care 
continuă C 
sau teme 
care sunt 

noi N 

Responsabilul 
temei şi 
numărul 

colaboratorilor  
(1 prof, 2 conf, 3 

lect , 4 asist)2 

Perioada 
de 

realizare  
Obiectivul ţintă 

Mod propus de 
valorificare  

(ex. cursuri în care 
poate fi valorifictă 

tema) 

Intelligent Decision Support 
Systems for Managerial 

Decision Making 

N 

Conf.univ.dr. 
Laura 
Ştefănescu şi 
colab. (2 conf, 4 
lectori) 

Ian-Nov 
2010 

Abordări recente ale 
sistemelor inteligente pentru 
asistarea deciziilor de 
management 

Carte de 
specialitate în limba 
engleză 

Managementul 
cunostintelor pentru 
organizatia virtuala. 

Posibilitati de asistare a 
managementului folosind 

sisteme bazate pe 
cunoştinţe 

N 

Conf.univ.dr. 
Laura 
Ştefănescu  
1 Conf.univ.dr.  
1 Lect.univ.dr.  

Mai 2009-
Dec 2011 

Dezvoltarea cercetării 
ştiinţifice relativ la 
explicitarea rolului important 
pe care îl joacă organizaţia 
virtuală în actuala economie 
bazată pe cunoaştere şi în 
modelarea unui viitor care 
mizează pe noile tehnologii, 
cu accent pe identificarea 
posibilităţilor de realizare a 
manag. cunoştinţelor şi 
asistare a acestuia folosind 
modele şi în special sisteme 
bazate pe cunoştinţe. 

1 ISI Book Chapter, 
2 articole BDI, 1 
participare la o 
conferinţă 
internaţională 

Analiza investiţiilor străine 
directe în condiţii de 
incertitudine şi risc 

N 

Prof.univ.dr. 
Gheorghe 
MIHAIL şi colab. 
(1 prof., 1 conf., 
1 lector) 

Ian-Iunie 
2010 

Stabilirea condiţiilor de 
incertitudine şi risc pentru 
investiţiile străine directe. 

Carte de 
specialitate 

Guvernanţă corporatistă  

Lect.univ.dr. 
Simona 
Manea si 
colab.(1 prof., 1 
conf., 2 lectori) 

Ian-Oct 
2010 

Dezvoltarea cercetărilor cu 
privire la modul în care 
companiile pot deveni mai 
eficiente prin folosirea unor 
structuri instituţionale; studii 
privind modul în care 
deţinătorii de acţiuni pot să 
asigure şi să motiveze 
managementul acestora. 

Carte de 
specialitate 

 

II . Teme colective de cercetare aplicată
3
 

Titlul  
proiectului 
/contract 

Tipul 
proiectului 
/contract 

Perioada 
de 

realizare 
(ex.  2007–

2010) 

Valoare  
pe 2010 

Titular  
(T) 
sau  

Partener 
(P) 

Beneficiar 
Finanţator 

Responsabil
ul temei şi nr 
colaboratori  

(ex. 1prof, 
2conf.....)4 

Mod de 
valorificare 
până la sf. 

anului 

Agenti inteligenti pt. 
fundamentarea 

deciziilor de 
tranzactionare. Studiu 

de caz privind 

Contract de 
Cercetare 

Exploratoire 
2010-2013 100.000 

USH -
Titular 

CNCSIS 

Ştefănescu 
Laura,  

2 conf., 1 
lect.dr, 2 
asist. drd. 

1 Raport de 
cercetare, 1 
articol ISI, 2 

articole BDI, 1 
particip. la 

                                                 
1Temele 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. 
2Numele colaboratorilor şi tema se vor regăsi la punctul III. 
3Temele 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 2010.  
4Numele colaboratorilor şi tema se vor regăsi la punctul III. 
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construirea unui 
portofoliu strategic  

conferinţă 
internaţională 

Alternative complexe de 
investigare, diagnostic 

şi optimizare în analiza-
economico financiară. 

Fundamentare ştiinţifică 
şi aplicativă 

Contract de 
Cercetare 

Exploratoire 
2010-2013 95.000 

USH -
Titular 

CNCSIS 

Bardaş 
Petru,  

2 conf, 1 
lect., 2 asist 

drd. 

1 Raport de 
cercetare,  2 
articole BDI, 1 
particip. la conf. 
internaţ. 

Perspective ale 
dezvoltarii durabile in 
zona olteniei. Decizii 

strategice in 
managementul mediului 

cu ajutorul modelarii 
dinamice 

Contract de 
Cercetare 

Exploratoire 
2010-2013 85.000 

USH -
Titular 

CNCSIS 

Ungureanu 
Laura, 

2 conf, 1 lect. 
dr., 2 asist. 

drd. 

1 Raport de 
cercetare, 1 
articol ISI, 2 
articole BDI, 1 
particip. la 
conferinţă 
internaţională 

Managementul riscului 
in cadrul Guvernanţei 

Corporative 

Contract de 
Cercetare 

Exploratoire 
2010-2013 35.000 

USH -
Titular 

CNCSIS 

Ghiţă Emil,  
2 conf, 1 

lect., 2 asist 
drd. 

1 Raport de 
cercetare,  2 
articole, particip. 
la conf. internaţ. 

Politici şi strategii 
privind promovarea 

exportului de legume în 
noul context European 

Studiu de 
piaţă pentru 
mediul de 

afaceri 

2010 8.440 
USH -
Titular 

S.C. Sere 
Universal 
Almăj, Dolj 

Ciună 
Simion, 

2 prof. univ., 
5 conf., 8 

lect. 

Studiu de caz 
privind piaţa 
legumelor şi 
formularea de 
politici şi 
strategii 

Tabloul de bord de 
gestiune şi strategic la, 

instrument de 
conducere strategică şi 

operativă 

Contract de  
cercetare 

pentru mediul 
de afaceri 

2010-2011 8.400 
USH -
Titular 

S.C 
Micrologic 

Rotaru 
Simona., 

2 prof. univ., 
3 conf., 3 

lect. 

Proiectarea şi 
analiza de 
sistem in 
vederea 
elaborarii unui 
instrument de 
asistare a 
deciziilor 

 

III. Teme individuale de cercetare
5
  

Nume şi  
prenume 

Titlul  temei 
individuale 

Dacă face parte 
dintr-o temă 

colectivă I sau 
II    ex. pct II.1, 

pct III.2, …. 

Obiectivul temei 
Mod propus de 

valorificare  

Laura 
Ştefănescu 
şi colab. 

Intelligent Decision Support 
Systems for Managerial 
Decision Making 

Da (pct.II.1) 
Sisteme inteligente pentru procesul 
decizional – studiu de caz pentru 
managementul portofoliului 

Capitol de carte 
intr-o editura 
internaţională 

Ilie Dragos 
Eficienta economica si 
capitalul-fundamentele 
creditarii bancare 

Nu  
Reformarea politicilor de creditare pe 
principii de eficienta si capitalizare 

1 Carte de 
specialitate 

Galiceanu 
Mihaela 

Contabilitatea grupurilor 
multinaţionale şi standardele 
IAS-IFRS 

Da (pct.II.5) 

Delimitarea noilor concepte, principii şi 
metode de abordare a contab internationale 
bazate pe standardele IAS IFRS in 
contextul globalizării economiei 

1 Carte de 
specialitate 

Bogdănoiu  
Cristiana 

Perfecţionarea contabilităţii 
de gestiune şi calculaţiei 
costurilor în industria 
alimentară 

Teză de 
doctorat 

Abordări moderne în calculul şi analiza 
costurilor 

2 Referate 
ştiinţifice, 2 
articole BDII 

Cocosila  
Gabriela 
Mihaela 

Metode si tehnici moderne 
de analiza si previziune 
financiara 

Da (pct. II. 3) 
Teză de 
doctorat 

Obiectivul cercetării îl constituie reliefarea 
posibilităţii de aplicare a unor metode 
moderne de previziune şi analiză financiară. 

1 Carte de 
specialitate 

Rotaru  Modalităţi de perfecţionare a Teză de Realizarea unui sistem informatic distribuit 1 Carte de 

                                                 
5
 Temele individuale ale cadrelor didactice pot reflecta inclusiv cercetarea doctorală. 
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Simona sistemului informatic pentru 
managementul producţiei 
hidroenergetice 

doctorat şi deschis care poate fi adaptat, extins în 
etape succesive şi interfaţat cu aplicaţiile 
deja existente, astfel încât să corespundă 
cerinţelor de conducere operativă şi 
optimizarea procesului de producere a 
energiei electrice. 

specialitate 

Manea 
Simona 

Strategii de atragere a 
investitiilor straine in 
industria de automobile din 
Romania 

Teză de 
doctorat 

Eficientizarea activităţilor din industria 
automobilelor prin atragerea de investiţii 
staine; formularea de strategii şi politici 
investiţionale 

1 Carte de 
specialitate 

Bardaş 
Petru 

Analiza financiara pe baza 
de rapoarte în conditii de 
incertitudine 

Da (pct. II.3) 
Utilizarea metodelor moderne de calcul 
pentru rapoarte de analiza in conditii de 
incertitudine 

1 Carte de 
specialitate 

 

IV. Manifestări ştiinţifice organizate de facultate  

Titlul manifestării 
Data 

manifestării 
Locul  

desfăşurării 
Numele şi prenumele 

responsabilului 
Solicitări 

aproximative 

Caracterul 
manifestării 

(ex. Naţional sau 
Internaţional) 

The 4th International 
Conference on „Economic 
Strategies and Policies for 
Re-launch of the Economy” 

29-30 
Octombrie, 

2010 
Craiova 

Laura Ştefănescu – 
director Centru cercetare 
 
Ion Viorel Matei – decan 
MFC 

2.500lei Internaţional 

V. Manifestări ştiinţifice la care unele cadre didactice îşi propun să 

participe (cu sau fără comunicare) 

Instituţia 

organizatoare 
Titlul manifestării 

Data 

manifes

tării 

Locul  

desfăşurării 

Nume 

prenume 

participa

nt 

Participare 

CU sau 

FĂRĂ 

comunicare 

Titlul comunicării 

IJAS Academic 
Society 

International 
Conference of Arts& 

Sciences 

30 May – 
3 June, 
2010 

Salsburg, 
Austria 

Ştefănescu 
Laura 

Cu 
comunicare 

The Capabilities of IT 
to Managing 
Knowledge for Virtual 
Organization 

University of 
Strasbourg 

New Challenges for 
Public Debt in 

Advanced Economies 

16-17 
Sep. 
2010 

Strasbourg, 
France 

Manea 
Simona 

Cu 
comunicare 

Pulsul economiilor 
europene si criza 
economica mondiala 

Athens Institute 
for Education and 

Research 

8th Annual International 
Conference on 

Accounting 

5-8 July, 
2010 

Athena, 
Greece 

Bogdănoiu 
Cristiana - 
Luminiţa 

Cu 
comunicare 

New Approaches of 
Costs Analyze 

University of 
Macedonia, 
Thessaloniki 

3rd International 
Conference on 

“Accounting and 
Finance” 

26-27 
August, 

2010 

Thessaloniki, 
Greece 

Bogdănoiu 
Cristiana - 
Luminiţa 

Cu 
comunicare 

Calculations methods 
of the used costs in 
Romania 

Faculty of 
Economics in 

Osijek, Croatia 

Interdisciplinary 
Management Research 

7 – 9 
May 
2010 

Porec, 
Croatia 

Ungureanu 
Laura 

Cu 
comunicare 

Mathematical 
Modeling in 
Management. A 
practical approach 

IJAS Academic 
Society 

Conference in several 
academic disciplines 

May 30 - 
June 3, 
2010 

Salzburg, 
Austria 

Ungureanu 
Laura 

Cu 
comunicare 

Advances in 
economic prognosis. 
Case study: The 
evolution of the 
capital of firm 

Tehnological 
Educational 

Institute (TEI) of 
Kavala 

International 
Conference on Applied 

Business and 
Economics (ICABE) 

01 oct, 
2010 

Kavala, 
Greece 

Mihail 
Gheorghe  

Cu 
comunicare 

Reorientări 
conjuncturale în 
adoptarea strategiilor 
naţionale cu privire la 
investiţiile internaţ., în 
condiţii de criză 
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Bulgarian 
Academy of 

Science Union of 
Scientists 

Conference on 
Economy and Business 
“Economic development 

and growth” 

Sept, 
2010 

Bourgas, 
Bulgaria 

Ghita  
Emil 

Cu 
comunicare 

Considerations 
regarding risk 
management  

Tehnological 
Educational 

Institute (TEI) of 
Kavala 

International 
Conference on Applied 

Business and 
Economics (ICABE) 

01 oct. 
2010 

Kavala, 
Greece 

Ilie  
Dragos 

Cu 
comunicare 

Diminuarea 
externalitatilor 
negative ale 
sistemului bancar 
mondial 

Bulgarian 
Academy of 

Science Union of 
Scientists 

Conference on 
Economy and Business 
“Economic development 

and growth” 

3 – 7 
Sept., 
2010 

 

Burgas, 
Bulgaria 

Cocosila 
Gabriela 
Mihaela 

Cu 
comunicare 

Elemente definitorii 
privind 
managementul 
schimbării 

Bulgarian 
Academy of 

Science Union of 
Scientists 

Conference on 
Economy and Business 
“Economic development 

and growth” 

3 – 7 
Sept., 
2010 

Burgas, 
Bulgaria 

Rotaru 
Simona 

Cu 
comunicare 

Reingineria 
intreprinderii – 
oportunitate pe timp 
de criza 

Bulgarian 
Academy of 

Science Union of 
Scientists 

Conference on 
Economy and Business 
“Economic development 

and growth” 

3 – 7 
Sept., 
2010 

Burgas, 
Bulgaria 

Bardas 
Petru 

Cu 
comunicare 

Managementul  
schimbarii in conditii 
de criza economica 
(post factum) 

National Institute 
for Research and 
Development of 

Isotopic& 
Molecular 

Technologies 

International 
Conference on Isotopic 

and Molecular 
Processes PIM-2010 

Sept 
2010 

Cluj Napoca, 
Romania 

Barbu 
Cristina 

Cu 
comunicare 

ICP-MS and AAS 
used in analitical 
control of waters 

Universitatea 
Lucian Blaga din 

Sibiu 

The Economic 
World`Destiny: Crisis 
and Globalisation? 

13-14 
May, 
2010 

Sibiu, 
Romania 

Ciună 
Simion 

Cu 
comunicare 

Reorientări startegice 
privind noi structuri 
de producţie agricolă 
post – criză în conext 
european 

Universitatea 
Transilvania 

Brasov si ASE 
Bucuresti 

International 
Conference on 

Business Excellence 
ICBE 

16-17 
October, 

2010 

Brasov, 
Romania 

Rotaru 
Simona 

Cu 
comunicare 

Automatizarea 
proceselor dintr-o 
companie, soluţie de 
succes in perioada 
de recesiune 

Universitatea 
Transilvania 

Brasov si ASE 
Bucuresti 

International 
Conference on 

Business Excellence 
ICBE 

16-17 
October, 

2010 
 

Brasov, 
Romania 

Bardas 
Petru 

Cu 
comunicare 

Utilizarea metodelor 
moderne de calcul pt 
rap. de analiza in 
conditii de 
incertitudine 

Univ. din Oradea, 
Facultatea de 

Stiinte economice 

The International 
Conference”Integration, 
New Challenges for the 
Romanian Economy”, 

6th Edition 

29-30 
May, 
2010 

Oradea, 
Romania 

Cocosila 
Gabriela 
Mihaela 

Cu 
comunicare 

Aplicarea analizei 
fluxurilor la studiul 
strategiei 
întreprinderii 

Universitatea din 
Oradea, 

Facultatea de 
Stiinte Economice 

European Integration-
New Challenges For 

The Romanian 
Economy 

30-31 
mai 

Oradea, 
Romania 

Ilie  
Dragos 

Cu 
comunicare 

Reformarea 
capitalismului 
financiar 

Institutul de 
Cercetări 

Economice 
Bucureşti 

Noi coordonate 
economice pe termen 

mediu 

26-27. 
nov. 
2010 

Bucureşti, 
Romania 

Ciună 
Simion 

Cu 
comunicare 

Necesităţi tehnice şi 
economice ale 
zonării culturilor 
agricole 

VI. Cercetarea ştiinţifică a studenţilor/masteranzilor  

 

A. Organizarea cercurilor ştiinţifice cu studenţi/masteranzi 
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Denumirea  cercului Coordonatori 
Programarea 

şedinţelor 

CIEL – Manager – Cerc şi 
Laborator cercetare contabilitate 

Cristina BARBU – responsabil cercetare ştiinţifică masteranzi 
Madălina BOGDAN – coordonator de specialitate 

5 Ianuarie 
5 Martie 2010 
5 Iunie 2010 
5 Noiembrie 2010 

Perspective pentru pieţele 
financiare 

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

15 Ianuarie 
15 Martie 2010 
15 Iunie 2010 
15 Noiembrie 2010 

Performanţe în afacerile 
internaţionale 

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

25 Ianuarie 
25 Martie 2010 
25 Iunie 2010 
25 Noiembrie 2010 

 

B. Organizarea sesiunilor ştiinţifice cu studenţi/masteranzi 
Tematica sesiunii Perioada organizării sesiunii Responsabili 

“Strategii şi politici economice, 
financiare, sociale pentru 
relansarea economiei ” 

29-30 Octombrie, 2010 
Cristina BARBU – responsabil cercetare ştiinţifică 
masteranzi 

 

 

Data: 8 ianuarie 2010 

 

 

Decan,       Responsabil cu cercetarea ştiinţifică, 

Conf.univ.dr. Ion Viorel MATEI   Conf.univ.dr. Laura ŞTEFĂNESCU 


