Universitatea SPIRU HARET
Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova

Departamentul de Finanțe, Contabilitate și Afaceri Internaționale
Centrul European de Studii Manageriale în Administrarea Afacerilor
str. Brazda lui Novac, nr.4, 200260, Craiova www.cesmaa.uv.ro
tel: 0251-598265
fax: 0251-598265

Planul de cercetare pentru 2014
Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova şi Centrul European de Studii
Manageriale în Administrarea Afacerilor, pentru anul 2014, 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
2014 – 2020 şi Strategia de cercetare științifică a Universităţii Spiru Haret 2014 – 2020:
1. Mobilitatea socială și migrația internațională a forței de muncă dintr-o perspectivă dinamică Social mobility and international migration of labour from a dynamic perspective – Migraţia internaţională
este astăzi o realitate obişnuită a vieţii cotidiene, varietatea formelor şi a factorilor cauzali impunând o
abordare dinamică, în acord cu particularităţile fiecărei categorii de migranţi. În acest context, se va studia
dimensiunea dinamică a mobilitatii si migratiei externe si implicatiile demografice ce se desprind pentru
perspectiva; cum putem identifica zona de echilibru intre folosirea fortei de munca pe piata nationala si migrarea
pentru munca; potentialul fenomenului ca prin efectele sale pozitive sa genereze dezvoltare economica si
masurile care trebuie intreprinse pentru a utiliza eficient acest potential.
2. Provocări și tendințe în contabilitate și audit - Noile reglementări contabile introduse din 2014
vin cu completări în sfera raportărilor financiare, a TVA-ului, a raționamentelor profesionale din domeniul
activelor, cheltuielilor, veniturilor și subvențiilor. De asemenea, modificările legislative referitoare la
contabilitatea publică, aduc o multitudine de schimbări, inclusiv apariția unor conturi noi, ceea ce impune
cercetări avansate în ce privește armonizarea contabilă în sectorul public la nivel național și european dar și
dezvoltări și inovări privind contabilitatea publică în lumina Standardelor Europene de Contabilitate pentru
Sectorul Public – EPSAS.
3. Mediu de lucru virtual și colaborativ pentru procese inovatoare - Virtual and collaborative work
environment for innovative processes – Mediile de lucru virtuale sunt create pentru a preîntâmpina nevoile
critice de exercitare ale managementului de proiect prin care se urmărește implementarea unor procese
inovatoare, ținând cont de o serie de factori de natură restricțională: dispersia geografică a membrilor
echipei de management, modalitățile de comunicare aflate la dispoziția acestora, specificul rețelelor de
comunicare utilizate etc. În acest context, se va urmări implementarea unor mecanisme prin care un mediu
de lucru colaborativ eficient să conducă la creșterea randamentului managementului care dorește să
dezvolte procese inovatoare, permițând astfel implementarea mai rapidă și mai bună a activităților.
Rezultatul poate fi o platformă web inteligentă, modulară și flexibilă, bazată pe un depozit centralizat de
cunoștințe, care rulează o serie de procese integrate și dezvoltă o serie de module precum: management
de proiect, management de documente, suport pentru decizii de grup, o serie de servicii colaborative care
să vină în sprijinul unei comunicări eficiente, descentralizării și delocalizării, mobilitătii, creșterii inteligenței
organizaționale.
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3. Eficientizarea sistemului administrativ în procesul finanţării dezvoltării regionale prin credite
direcţionate şi fonduri europene. În cadrul direcţiei de cercetare se vor identifica modele şi mecanisme
de gesionare a riscurilor în administraţia publică pentru a eficientiza finanţarea dezvoltării regionale prin
credite direcţionate şi fonduri publice europene. Direcţia de cercetare se impune datorită limitării drastice din
ultimii ani a accesului la credite şi datorită creşterii rolului contextului regional în dezvoltarea economiilor
aflate într-o permanentă schimbare. Rezultatele cercetării vor demonstra necesitatea utilizării unui sistem
de finanţare complex al devoltării regionale care are ca actori principali atât băncile cât şi administraţiile
publice locale.

I . Teme colective de cercetare fundamentală1
Tema de cercetare

Mobilitatea socială și migrația
internațională a forței de
muncă dintr-o perspectivă
dinamică

Mediu de lucru virtual și
colaborativ pentru procese
inovatoare

Provocări și tendințe în
contabilitate și audit

Teme care
continuă C
sau teme
noi N

N

Responsabil
tema şi număr
colaboratori
(1 prof, 2 conf, 3
lect , 4 asist)2

Conf.univ.dr.
Laura Ungureanu
şi colab.
(1 prof, 2 conf.)

Prof.univ.dr.
Laura Ştefănescu
N

(1 prof, 3 conf, 2
asist.)

Conf.univ.dr
Madalina Bogdan
N

(3 conf, 4 lect, 1
asist)

1Temele

Perioad
a de
realizare

Mai
2014-dec
2015

Mai
2014-dec
2015

Feb.
2014 –
dec.
2014

Obiectivul ţintă

Mod propus de
valorificare

Cercetări și studii privind
dimensiunea dinamică
a
- 1 grant de
mobilitatii si migratiei externe si
cercetare în
implicatiile demografice ce se
parteneriat;
desprind pentru perspectivă;
Articole publicate
identificarea unei zone de
şi participări
echilibru intre folosirea forței de
conferinte
muncă pe piața naționala si
migrarea pentru munca, etc.
Implementarea
unor
mecanisme prin care un
- 1 grant de
mediu de lucru colaborativ
cercetare în
eficient să conducă la
colaborare (Joint
creșterea
randamentului
Research Grant);
managementului care dorește
Articole publicate
să
dezvolte
procese
şi participări
inovatoare, permițând astfel
conferinte
implementarea mai rapida și
mai bună a activităților.
Cercetări cu privire la
modificările
legislative
referitoare la contabilitatea
publică,
generate
de
multitudinea de schimbări,
inclusiv apariția unor conturi
- 1 contract de
noi, cu focalizare pe
cercetare; Articole
armonizarea contabilă în
publicate şi
sectorul public la nivel
participări
național și european dar și pe
conferinte
dezvoltări și inovări privind
contabilitatea publică în
lumina
Standardelor
Europene de Contabilitate
pentru Sectorul Public –
EPSAS.

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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Eficientizarea sistemului
administrativ în procesul
finanţării dezvoltării regionale
prin credite direcţionate şi
fonduri europene.

Conf.univ.dr
Dragoş Ilie
N
(3 conf, 4 lect, 1
asist)

Martie
2014 –
dec.
2014

Studii și cercetări dezvoltate
pe două paliere care implică - 1 contract de
într-o primă fază a sa efortul cercetare; Articole
colectiv al studenţilor de la publicate şi
programul de licenţă Finanţe participări
şi Bănci şi vor fi finalizate prin conferinte; 1
implicarea masteranzilor de la sesiune științifică
programul de master Finanţe a studenților și
şi
administraţie
publică masteranzilor
europeană.

II . Teme colective de cercetare aplicată3
Titlul
proiectului
/contract
Knowledge-based Virtual
Collaborative
Environments to Enhance
Innovation in
Organisations through
Joint Cooperation
Research
Knowledge Transfer of
Economic, Social and
Educational Impacts on
Migration. Lens on Roma
Population
OMNIDATA – pachet de
programe specializabile
pentru perfecţionarea
activităţii financiar contabile
IT-TRADE – Formare
profesionala continuă în
domeniul comertului

O nouă dimensiune a
calitatii în invatamantul
superior economic
Sprijin pentru tranziția cu
succes de la studiu la
piața muncii a studenților
cu specializări economice

Tipul
proiectului
/contract

SEE 20092014,
Research
within priority
sectors"

Perioad
a de
realizare

Sub
evaluare

SEE 20092014,
Research
within priority
sectors"

Sub
evaluare

Contract cu
mediul de
afaceri

În
derulare

Proiect
strategic

Grant
strategic
Contract de
Cercetare
Exploratoire

Sub
evaluare

Sub
evaluare

Sub
evaluare

Titular
(T)
sau
Parte
ner
(P)

Beneficiar
Finanţator

Responsabi
lul temei şi
nr colab.

Mod de
valorificare până la
sf. anului

Titular

EEA
Research
Programme

Laura
ȘTEFĂNES
CU
1 prof., 2
conf.

1 Raport de
cercetare final, 1
Parteneriat, 3
articole ISI, 5
articole BDI, 3
particip. conferinţe

Parten
er

EEA
Research
Programme

Mădălina
CONSTANTI
NESCU
1 prof., 2
conf.

- 1 Parteneriat, 3
articole ISI, 5 articole
BDI, 3 particip.
conferinţe

Titular

S.C.
OMNIDAT
A S.R.L

Mădălina
- 1 contract cu mediul
BOGDAN
de afaceri; 1 curs de
1 conf., 2
specialitate
lect., 2 asist.

Titular

FSE –
POSDRU,
DMI 2.3

Ion Viorel
MATEI
1 prof., 4
conf., 2 lect

1.914.600

Titular

FSE –
POSDRU,
DMI 1.2

Camelia
FIRICĂ
3 conf., 2
lect., 2 asist.

431.372

Parten
er

Valoare
pe 2013

4.075.409

1.278.320

61.800

4.263.570

3Temele

FSE –
POSDRU,
DMI 2.1

Ion Viorel
MATEI
1 prof., 2
conf., 1 lect

- cursuri de formare
profesională;
calificări în domeniul
IT pentru personalul
din institutii
financiare
- cursuri de
specialitate pe noi
direcții de cercetare;
- 1 eveniment
lansare carte
- 1 workshop; 2
seminarii
informative

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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III. Teme individuale de cercetare4
Nume şi
prenume

Dacă face
parte dintr-o
temă
colectivă

Titlul temei
individuale

Prof.univ.dr.
Laura ŞTEFĂNESCU

Sisteme informatice pentru
asistarea deciziei financiare

Da (pct.I.2)

Conf.univ.dr. Ilie
Dragoș

Survey on the Viewpoints of
Credit Beneficiaries Qua
Consumers in Order to
increase Banking
Accountability

-

Conf.univ.dr. Ion
Viorel Matei

Modelling and Optimization
for Environmental
Management

-

Asist.univ.drd
Cristiana
BOGDĂNOIU

Perfecţionarea contabilităţii
de gestiune şi calculaţiei
costurilor
în
industria
alimentară

Da (pct.I.3)
Teză de
doctorat

Asist.univ.dr.
Sorin DINCĂ

Baze de cunoștințe
reprezentate prin scheme
semantice

Da (pct.I.2)
Teză de
doctorat

Obiectivul temei
Tratează noţiuni esenţiale privind
noile tehnologii informaţionale şi
comunicaţionale capabile să permită
asistarea deciziilor financiare. Pune
accentul pe concepte şi arhitecturi
hardware, sfera sistemelor suport de
asistare.
The main findings show that
consumers have experienced a
decline in what concerns their
standard of living and that
sustainable consumption of goods
was barely stimulated. Based on the
survey results, the paper proposes a
banking accountability indicators
system and a consumer credits
quality pattern of analysis that would
increase banking accountability
towards such credits by reducing
their negative externalities on
people’s lives, stimulating sustainable
consumption, giving thorough and
accurate information, managing
complaints and disputes, educating
and raising consumers awareness.
Due to the confrontation with the
consequences of the current global
economic-financial crisis there take
place technological and ideological
revolutions and priorities change.
This led to the greatest economic and
environmental imbalances caused by
the quick propagation of the
outcomes
of
the
business
globalization
and
companies
internationalization.

Mod propus de
valorificare

1 Carte de
specialitate

1 articol ISI
Thomson Web
of Science

1 articol ISI
Thomson Web
of Science

Abordări moderne în calculul şi
analiza costurilor

Elaborarea şi
publicarea
Tezei de
doctorat

Reconsiderea conceptului de sistem
master-slave bazat pe scheme
semantice și aplicarea rezultatelor
cercetării în modelarea reprezentării
cunoștințelor distribuite și utilizarea
acestor rezultate în domeniul
sistemelor de dialog.

Elaborarea şi
publicarea
Tezei de
doctorat

IV. Manifestări ştiinţifice organizate de facultate
Titlul manifestării

4

Data
manifestării

Locul
desfăşurării

Numele şi prenumele
responsabilului

Temele individuale ale cadrelor didactice pot reflecta inclusiv cercetarea doctorală.

4

Solicitări
aproximat
ive

Caracterul
manifestării
(ex. Naţional sau
Internaţional)

7th

The International
Conference of CESMAA
and MFC_Craiova

21-22
Noiembrie,
2014

Craiova

Prof.univ.dr.
Laura Ştefănescu – director
Centru cercetare

4.500lei

Internaţional

Conf.univ.dr. Ion Viorel Matei
– decan MFC

VI. Cercetarea ştiinţifică a studenţilor/masteranzilor
A. Organizarea cercurilor ştiinţifice cu studenţi/masteranzi
Program de
studiu

Denumirea cercului

Coordonatori

Programarea
şedinţelor

Sala

Contabilitate şi
Informatică de
Gestiune

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

10 Ianuarie 2014
10 Martie 2014
10 Iunie 2014
10 Noiembrie 2014

Et. 3
Sala 301

DIAFIN-RISC-EV

Finanţe Bănci

Conf.univ.dr. Dragoş ILIE –
coordonator de specialitate

15 Ianuarie 2014
15 Martie 2014
15 Iunie 2014
15 Noiembrie 2014

Et. 1
Sala L1

Tendințe și perspective în
afacerile internaţionale

Afaceri
internaţionale

Prof.univ.dr. Gheorghe MIHAIL –
coordonator de specialitate

Labor limbi străine –
English for business

Toate programele
de studii

Conf.univ.dr Camelia FIRICĂ coordonator de specialitate

CIEL – Manager – Cerc şi
Laborator de contabilitate
informatizată

25 Ianuarie 2014
25 Martie 2014
25 Iunie 2014
25 Noiembrie 2014
30 Ianuarie 2014
30 Martie 2014
30 Iunie 2014
30 Noiembrie 2014

Et. 3
Sala L16
Et. 2
Sala 200

Responsabil activitate cercetare ştiinţifică studenţi şi masteranzi: lect.univ.dr. Loredana VĂCĂRESCU-HOBEANU

B. Organizarea sesiunilor ştiinţifice cu studenţi/masteranzi
Tematica sesiunii

Perioada organizării
sesiunii

Responsabili

Al VI lea simpozion ştiinţific al studenţilor şi
masteranzilor : Cercetări studențești în
business, management, finanțe, contabilitate

21 Noiembrie, 2014

Lect.univ.dr Loredana VĂCĂRESCU-HOBEANU –
responsabil cercetare ştiinţifică studenți și masteranzi

Întocmit,
Responsabil Cercetare Științifică:

Director departament:

Prof.univ.dr. Laura ŞTEFĂNESCU

Conf.univ.dr. Mihail NEGULESCU

Data: …………………………..
Aprobat în sedința Consiliului Facultății de Management Financiar Contabil - Craiova
Decan,
Conf.univ.dr. Ion Viorel MATEI
Data: …………………………..
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