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Planul de cercetare pentru  2012 
 

Facultatea Management Financiar Contabil Craiova şi Centrul European de Studii 

Manageriale în Administrarea Afacerilor, pentru anul 2012, are în vedere continuarea promovării şi 

consolidării 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. Dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale pentru obţinerea performanţei. 

Studii de cercetare în diverse regiuni de dezvoltare la nivelul competenţelor manageriale şi 

antreprenoriale cheie, care contribuie la succesul unei afaceri, cu scopul de a oferii soluţii concrete şi 

aplicabile menite să crească capacitatea de management şi să îmbunătăţească performanţa mediului 

de afaceri din aceste regiuni. Totodată 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. 

2. Cercetări avansate privind atragerea de resurse şi responsabilitatea politicilor bugetare şi 

fiscale. Identificarea alternativelor privind finantarea economiei publice si private in conditiile crizei 

creditelor, in vederea realizarii unui echilibru între prioritatile locale, nationale si cele internationale 

globale din perspectiva schimbarii organizationale şi a sustenabilitatii. Crearea premiselor pentru 

gestionarea eficienta a finantelor publice pentru a servi interesul public pe termen lung, asigurarea 

prosperitatii economice si ancorarea politicilor fiscal-bugetare intr-un cadru durabil. 

3. Cercetari, dezvoltări şi inovari privind internaţionalizarea contabilităţii. Consecinţe pentru 

mediul de afaceri românesc. În ziua de astăzi ne aflăm în faţa unor procese ireversibile şi de interes 

pentru contabilitate, precum: globalizarea economiilor, crearea societăţilor transnaţionale, creşterea 

capitalizării bursiere, dezvoltarea pieţelor de capital şi apariţia de noi produse financiare.. 

Perfecţionarea contabilităţii ca ştiinţă socială implică schimbare, modelare şi dezvoltare de aşa manieră 

încât să răspundă cerinţelor informaţionale ale momentului. 

4. Impactul proceselor actuale de transnaţionalizare asupra tranzacţiilor şi fluxurilor 

comerciale şi financiare internaţionale. Investigarea asiduă pentru găsirea şi eliminarea cauzelor 

care au generat actuala criză financiară mondială impune reformarea actualului sistem financiar, în 

vederea revitalizării fluxurilor de investiţii externe directe, insistându-se pe coerenţa care trebuie să 

existe între sistemul financiar internaţional emergent şi sistemul internaţional de investiţii, care 

guvernează producţii transfrontaliere de capital pe termen scurt şi lung. Căutarea şi găsirea de noi 

soluţii şi resurse financiare pentru a salva de la dezastru construcţia noii Uniuni Europene – ca entitate 

distinctă, interdependentă, în ansamblul economiei mondiale).  

 

 

http://www.cesmaa.uv.ro/
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I . Teme colective de cercetare fundamentală
1
  

 

Tema de cercetare 

Teme care 
continuă C 
sau teme 

noi N 

Responsabil 
tema şi număr 
colaboratori 

(1 prof, 2 conf, 3 
lect , 4 asist)2 

Perioada 
de 

realizare  
Obiectivul ţintă 

Mod propus de 
valorificare  

Dezvoltarea competenţelor 
manageriale şi 

antreprenoriale pentru 
obţinerea performanţei. 

C 

Prof.univ.dr. 
Laura 
Ştefănescu şi 
colab.  
(1 prof, 2 conf, 3 
lect) 

Iulie 2010-
oct 2012 

Studii de cercetare în 
diverse regiuni de dezvoltare 
la nivelul competenţelor 
manageriale şi 
antreprenoriale cheie, care 
contribuie la succesul unei 
afaceri, cu scopul de a oferii 
soluţii concrete şi aplicabile 
menite să crească 
capacitatea de management 
şi să îmbunătăţească 
performanţa mediului de 
afaceri din aceste regiuni.  

- 3 Proiecte 
strategice în 
derulare POSDRU; 
- 2 Granturi 
POSDRU sub 
evaluare. 
- 1 Parteneriat cu 
SSMAR 

Cercetări avansate privind 
atragerea de resurse şi 

responsabilitatea politicilor 
bugetare şi fiscale. 

N 

Lect.univ.dr 
Dragoş Ilie 

 
(1 prof., 2 conf, 
4 lect) 

Iun-Oct. 
2012 

- Identificarea alternativelor 
privind finantarea economiei 
publice si private in conditiile 
crizei creditelor, in 
vederea realizarii unui 
echilibru între prioritatile 
locale, nationale si cele 
internationale globale din 
perspectiva schimbarii 
organizationale şi a 
sustenabilitatii.  

- 1 contract de 
cercetare cu mediul 
de afaceri; 

- 1Carte de 
specialitate. 

- Articole publicate şi 
participări 
conferinte 

Cercetari, dezvoltari si 
inovari privind 

internaţionalizarea 
contabilităţii. Consecinţe 
pentru mediul de afaceri 

românesc. 

N 

Conf.univ.dr 
Madalina 
Bogdan  

 
(3 conf, 4 lect, 1 
asist) 

Ian-Dec. 
2012 

- cercetări privind 

perfecţionarea contabilităţii 

ca ştiinţă socială pentru a 

răspunde cerinţelor 

informaţionale ale 

momentului. 

- 1 contract de 
cercetare cu mediul 
de afaceri; 

- Articole publicate şi 
participări 
conferinte 

Impactul proceselor actuale 
de transnaţionalizare 
asupra tranzacţiilor şi 
fluxurilor comerciale şi 

financiare internaţionale. 

N 

Prof.univ.dr.  
Ghe. Mihail 

 
(1 prof, 1 conf, 2 

lect) 

Ian-Dec. 
2012 

Investigări pentru găsirea şi 
eliminarea cauzelor care au 
generat actuala criză 
financiară mondială impune 
reformarea actualului sistem 
financiar, în vederea 
revitalizării fluxurilor de 
investiţii externe directe, 
insistându-se pe coerenţa 
care trebuie să existe între 
sistemul financiar 
internaţional emergent şi 
sistemul internaţional de 
investiţii, care guvernează 
producţii transfrontaliere de 
capital pe termen scurt şi 
lung.  

- 1 carte de 
specialitate; 
- Articole publicate 
şi participări 
conferinte 

 

                                                 
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. 
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II . Teme colective de cercetare aplicată
3
 

 

 

 

Titlul  
proiectului 
/contract 

Tipul 
proiectului 
/contract 

Perioa
da de 
realiz
are 

Valoare  
pe 2011 

Titular  
(T) 
sau  

Parte
ner 
(P) 

Beneficiar 
Finanţator 

Responsabil
ul temei şi nr 

colab. 

Mod de 
valorificare 
până la sf. 

anului 

Analiza fluxurilor 
financiare cu bugetul de 
stat si a performantelor 

SIF Oltenia SA in 
vederea contractarii 

unui plafon de garanţii 
locale 

Studiu de 
piaţă pentru 
mediul de 

afaceri 

2012 10.000 Titular  
SIF Oltenia 

SA 

Dragoş Ilie 
2 prof. univ., 2 
conf., 4 lect. 

1 Sudiu livrat 
beneficiarului, 2 
articole BDI, 1 
particip. la 
conferinţă 
internaţională 

Performanţă în carieră 
şi afaceri pentru femei 

Proiect 
strategic 

2010-
2012 

1.796.431 Titular 
FSE –
POSDRU, 
DMI 6.3 

Laura 
Ştefănescu 

-  1 seminar 
organizat; 
- 1 workshop 
organizat; 
-  1 eveniment 
acces pe piaţa 
muncii; 

Antreprenori în turism 
Proiect 

strategic 
2010-
2012 

1.347.449 Titular 
FSE –
POSDRU, 
DMI 3.1 

Galiceanu 
Mihaela 

- 1 seminar 
organizat; 
- 1 workshop 
organizat; 
-  5 cursuri de 
formare 
profesională 

Dezvoltarea resurselor 
umane şi a liberei 

iniţiative în mediul rural 
Grant srategic 

2012-
2013 

1.663.960 Titular 
FSE –
POSDRU, 
DMI 5.2. 

Firică 
Camelia 

- cursuri de 
formare 
profesională 

Dezvoltarea de noi 
compentenţe pentru 
funcţionarii publici 

Grant srategic 
Sub 

evalua
re 

735.000 titular 
PODCA 

DMI 1.3 
Laura 

Ştefănescu 

- certificare 
specializari prin 
cursuri de 
formare 
profesionala 

IT - Bank Grant srategic 
Sub 

evalua
re 

2.077.698  Titular 
FSE –
POSDRU, 
DMI 2.3. 

Ion Viorel 
Matei  

- calificări în 
domeniul 
tehnologiei 
informatiei 
pentru 
personalul din 
institutii 
financiare 

Calificări economice Grant srategic 
Sub 
evalua
re 

 Titular 
FSE –
POSDRU, 
DMI 2.3. 

Laura 
Ştefănescu 

- calificări pentru 
meseria de 
asistent de 
gestiune şi 
agent comercial 

Agenti inteligenti pt. 
fundamentarea 

deciziilor de 
tranzactionare. Studiu 

de caz privind 
construirea unui 

portofoliu strategic  

Contract de 
Cercetare 

Exploratoire 

Sub 
evalua

re 
100.000 Titular CNCS 

Ştefănescu 
Laura, 
et al. 

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

                                                 
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 2012.  
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Stagii de practica 
pentru integrarea pe 

piaţa muncii 
Grant srategic 

Sub 
evalua

re 
2.000.000 Titular 

FSE –
POSDRU, 
DMI 2.1. 

Mădălina 
Bogdan 

- Ghid de bune 
practici; studii 

 

III. Teme individuale de cercetare
4
  

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  

Prof.univ.dr.  
Laura Ştefănescu 

eBusiness. Fundamente 
teoretice şi practice 

Da (pct.I.1) 

Tratează noţiuni esenţiale privind 
noile tehnologii informaţionale şi 
comunicaţionale capabile să permită 
dezvoltarea unui alt gen de afaceri – 
afacerile electronice. Pune accentul 
pe concepte şi arhitecturi hardware, 
sfera afacerilor electronice dar şi pe 
tipuri şi modele de afaceri electronice 

1 Carte de 
specialitate 

Conf.univ.dr  
Ghita Emil   
 

Strategii privind educatia 
si formarea profesionala 
in sprijinul crestererii ec. şi 
dezvoltarii societatii 
bazate pe cunoastere 

Da (pct. I.1) 

Dezvoltarea oportunitatilor de cariera 
a cadrelor didactice din invatamantul 
liceal, in special prin imbunatatirea 
calitatii programelor, oportunitatilor 
de formare si calificare 

Grant strategic 
FSE 

Prof.univ.dr. 
Bardas Petru 
 

Aprofundarea analizei 
finnanciare, cu ajutorul 
multimilor fuzzy 

Da (pct.I.3) 
Estimarea pe termen lung a 
principalilor indicatori financiari, in 
conditii de incertitudine 

1 carte de 
specialitate în 
Editura Tribuna 
Economica 

Prof.univ.dr. 
Bardas Petru 
 

Capitalismul moral sau 
comunismul totalitar , 
solutie la criza economica 
si sociala existenta 

Da (pct.I.4) 
Gasirea unei solutii pentru criza 
economica si sociala   europeana 

1 participare la 
conferinta 
internaţională 

Conf.univ.dr  
Galiceanu Mihaela  -  
 

Standardele 
Internationale IAS-IFRS-   

Da (pct.I.3)  

1 Carte de 
specialitate la 
Editura 
Reprograph 

Lect.univ.dr  
Ilie Dragoş 

Armonizarea termenilor  
domeniului finanţelor 
publice şi creditului 
utilizaţi in literatura de 
specialitate românească 
cu cei internaţionali 

Da (pct.I.2) 

Punerea la dispoziţia specialiştilor din 
domeniu a unei baze de date 
relevantă privind termenii şi expresiile 
utilizate în domeniul respectiv 

1 Dicţionar de 
finanţe publice 
şi credit Editura 
Academiei 
Române 

Asist.univ.drd 
Bogdănoiu  
Cristiana 

Perfecţionarea 
contabilităţii de gestiune şi 
calculaţiei costurilor în 
industria alimentară 

Da (pct.I.3) 
Teză de 
doctorat 

Abordări moderne în calculul şi 
analiza costurilor 

Elaborarea şi 
publicarea 
Tezei de 
doctorat 

Asist.univ.drd 
Văcărescu Hobeanu 
Loredana 

Managementul 
performantelor 
profesionale in sistemul 
de invatamant superior 
din Romania 

Da (pct.I.1) 
Teză de 
doctorat 

Dezvoltarea potentialului uman al 
sistemului naţional de învăţământ  

Elaborarea şi 
publicarea 
Tezei de 
doctorat 

Lect.univ.dr  
Banu Cristiana 
Ecaterina 

Proprietatea în economia 
românească 

Nu 

Studiul şi analiza tuturor formelor de 
proprietate, dar şi noutăţi cu privire la 
proprietatea intelectuală, în lumina 
noilor reglementări europene 

Publicarea 
Tezei de 
doctorat 

 

 

                                                 
4
 Temele individuale ale cadrelor didactice pot reflecta inclusiv cercetarea doctorală. 
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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 6th International 
Conference of CESMAA 

and MFC_Craiova 

26-27 
Octombrie, 

2012 
Craiova 

Prof.univ.dr.  
Laura Ştefănescu – 
director Centru cercetare 
 
Conf.univ.dr. Ion Viorel 
Matei – decan MFC 

4.500lei Internaţional 

VI. Cercetarea ştiinţifică a studenţilor/masteranzilor  

 

A. Organizarea cercurilor ştiinţifice cu studenţi/masteranzi 

Denumirea  cercului Coordonatori 
Programarea 

şedinţelor 

CIEL – Manager – Cerc şi 
Laborator cercetare contabilitate 

Lect.univ.dr. Cristina BARBU – responsabil cercetare ştiinţifică 
masteranzi 
Conf.univ.dr. Madălina BOGDAN – coordonator de specialitate 

5 Ianuarie 2012 
5 Martie 2012 
5 Iunie 2012 
5 Noiembrie 2012 

Perspective pentru pieţele 
financiare 

Lect.univ.dr Cristina BARBU – responsabil cercetare ştiinţifică 
masteranzi 
Lect.univ.dr Dragoş ILIE – coordonator de specialitate 

15 Ianuarie 2012 
15 Martie 2012 
15 Iunie 2012 
15 Noiembrie 2012 

Performanţe în afacerile 
internaţionale 

Lect.univ.dr Cristina BARBU – responsabil cercetare ştiinţifică 
masteranzi 
Conf.univ.dr. Madălina CONSTANTINESCU – coordonator de 
specialitate 

25 Ianuarie 2012 
25 Martie 2012 
25 Iunie 2012 
25 Noiembrie 2012 

 

B. Organizarea sesiunilor ştiinţifice cu studenţi/masteranzi 
 

Tematica sesiunii Perioada organizării sesiunii Responsabili 

Al III treilea simpozion ştiinţific 
alstudenţilor şi masteranzilor MFC 
Craiova 

27 Octombrie, 2012 
Lect.univ.dr Cristina BARBU – responsabil 
cercetare ştiinţifică masteranzi 

 

 

Data: 21 decembrie 2011 
 
 
Decan,       Responsabil cu cercetarea ştiinţifică, 

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


