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Planul de cercetare 2017 
 

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova și Centrele sale de 

Cercetare, pentru anul 2017, are în vedere continuarea promovării şi consolidării unui model de reţea 

de cercetare, care implică Facultatea şi Programele sale de studii pe următoarele patru direcţii de 

cercetare, care se asociază cu Strategia de cercetare ştiinţifică a Facultăţii 2014 – 2020 revizuită şi 

Strategia de cercetare științifică a Universităţii Spiru Haret 2014 – 2020: 

1. Contabilitatea în contextul standardelor internaționale de raportare financiară. Cercetarea vizează 

eforturile realizate de normalizatorii contabili români în ceea ce priveşte asimilarea IFRS în mediul 

contabil românesc, întrucât contabilitatea românească nu poate sta indiferentă în faţa proceselor 

de globalizare a afacerilor, de internaţionalizare a relaţiilor economice, de dezvoltare a societăţilor 

multinaţionale, a investiţiilor străine de capital şi a dezvoltării sitemelor informaţionale. Ideea este 

ca exercitarea raţionamentului profesional să se realizeze în spiritul obiectivului imaginii fidele (fair 

accounting) şi nu în sensul utilizării contabilităţii creative (bad accounting). 

2. Informatizarea contabilității: o prerogativă a viitorului. Cercetarea are la bază faptul că în 

contabilitate are loc o dematerializare a suportului pe baza căruia se fac înregistrările contabile 

prin preluarea automată a datelor pentru articolele contabile direct din documentele electronice, 

creându-se un flux lejer şi rapid al documentelor și crearea arhivelor virtuale. Astfel, are loc o 

transformare totală a controlului intern şi al auditul sistemelor informaţionale financiar-contabile.  

3. Cercetări privind interpretarea dinamică şi evolutivă a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. 

Poate cel mai important atú al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului rezidă în capacitatea sa 

de a ţine pasul cu lumea modernă şi de a se adapta la evoluţia unei societăţi aflată într-un 

http://www.cesmaa.eu/
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perpetuum mobile. Pe bună dreptate se poate spune că acest catalog de drepturi şi libertăţi 

fundamentale – în marea lor majoritate cu caracter civil şi politic – a dobândit, la mai bine de 65 de 

ani de la adoptarea sa, o veritabilă dimensiune axiologică. Fără îndoială, unul dintre meritele 

incontestabile în repurtarea acestui succes revine faimoasei doctrine a ,,dreptului viu”, adică 

metodei de interpretare dinamice şi evolutive pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului avea 

să o îmbrăţişeze din dorinţa de a prezerva – in ómni témpore – eficacitatea clauzelor 

convenţionale. Aproape toate cuceririle jurisprudenţei strasburgheze se datorează faptului că 

judecătorii europeni nu s-au complăcut în a rămâne închistaţi în litera unui tratat adoptat la mijlocul 

veacului trecut; per a contrario, ei au dat glas unei concepţii diacronice şi versatile, fondată pe 

,,spiritul general al Convenţiei, un instrument conceput pentru salvgardarea şi promovarea 

idealurilor şi valorilor unei societăţi democratice”. 

4. Cercetări privind Dreptul la respectarea vieţii private în sensul articolului 8 din Convenţia 

Europeană a Drepturilor Omului. Conceput la origine pentru a proteja individul împotriva exceselor 

de putere, dreptul la respectarea vieţii private este supus la grele încercări şi nevoit să facă faţă 

unor mutaţii considerabile, într-o societate în care progresul ştiinţific şi tehnologic repercutează în 

mod negativ asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale. În lipsa unor profunde reflecţii etice şi 

sociologice, dar şi a unor reglementări juridice adecvate, mijloacele oferite de progresul ştiinţific 

sunt utilizate tot mai frecvent în scopuri opresive, sub pretextul apărării societăţii democratice. La 

nivel european, cea mai important ,,cenzor” al imixtiunilor în viaţa privată a individului este articolul 

8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, o clauză care stă la bază unei jurisprudenţe 

abundente, complexe şi evolutive, ce nu poate însă disimula ideea că antiteza clasică dintre statul 

democratic şi statul totalitar este privită nu atât prin prisma tehnicilor şi metodelor de supraveghere 

utilizate, cât mai ales a procedurilor ce permit sau interzic mobilizarea lor într-un caz concret. 

5. Analiza funcţiei publice şi a funcţionarului public în contextul legislaţiei actuale româneşti şi 

europene. Cercetarea presupune analiza şi expunerea funcţiei publice în contextul legislaţiei 

actuale, precum şi a principiilor ce stau la baza expunerii exercitării funcţiei publice, cu accent pe 

descrierea activităţilor desfăşurate de către funcţionarii publici, care implică exercitarea 

prerogativelor de putere publică si pe exercitarea raporturilor de serviciu ce se nasc şi se exercită 

pe baza actului administrativ de numire, emis în condiţiile legii. 

I . Teme colective de cercetare fundamentală1  

                                                 
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. 
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Tema de cercetare 
Teme care 
continuă C 
sau noi N 

Responsabil 
tema şi număr 
colaboratori2 

Perioada 
de 

realizare 
Obiectivul ţintă 

Mod propus 
de valorificare 

Analiza calităţii 
creditelor de consum si 
responsabilitatea 
bancară 

N 

Conf.univ.dr. 
Dragoș ILIE şi 
colab.  
(1 prof, 3 
conf.) 

Aprilie-
dec 2017 

Cercetarea şi analiza efectelor acordării 
fără precedent în ultimii ani a creditelor de 
consum către populaţie în condiţiile 
creşterii spectaculoase a ofertei de 
bunuri. Plecând de la rezultatele 
cercetărilor, se va proiecta un sistem de 
indicatori de responsabilitate bancară şi 
un model de analiză a calităţii creditelor 
de consum  care să crească 
responsabilitatea bancară faţă de 
creditele de consum prin reducerea 
externalităţilor negative ale acestor credite 
asupra vieţii oamenilor, stimularea 
consumului durabil, informarea completă 
şi corectă, soluţionarea reclamaţiilor şi 
litigiilor, educaţia şi conştientizarea 
consumatorilor. 

1 carte de 
specialitate, 
articole BDI. 

Contabilitatea și 
fiscalitatea 
întreprinderilor. 
Facilitățile fiscale: 
necesitate versus 
competitivitate 

N 

Conf.univ.dr. 
Mădălina 
BOGDAN 
și colab. (1 
conf., 2 asist.) 

Iun 2017 
– dec. 
2017 

Cercetări privind evaluarea impactului 
cotelor efective de impozitare, pe de o 
parte și a facilităților fiscale, pe de altă 
parte, asupra performanțelor întreprinderil 
Calculul unor indicatori financiari relevanți 
pentru gestiunea financiară a firmei în 
absența sau prezența acestor facilități 
fiscale. Simulări fiscale ce evidențiază 
impactul facilităților fiscale pornind de la 
situația reală existentă în România, unde 
fiscalitatea este văzută ca fiind excesivă. 

- 1 carte de 
specialitate, 
articole 
BDI. 

Strategii de dezvoltare 
locală plasate sub 
responsabilitatea 

comunității 

N 

Prof.univ.dr 
BICĂ Ghe. 

 
(1 Prof., 3 
conf., 4 lect, 1 
asist) 

Aprilie. 
2017 – 

dec. 2018 

Strategii de dezvoltare locală plasate sub 

responsabilitatea comunității prin 

utilizarea unei game largi de instrumente 

metodologice ce oferă posibilitatea 

identificării nevoilor de dezvoltare locală și 

ulterior selectarea domeniilor prioritare și 

tipurilor de intervenții. 

- 1 Grant 
strategic 
POCU; 

workshop, 
strategii, studii 

II . Teme colective de cercetare aplicată3 

Titlul  
proiectului 
/contract 

Tipul 
proiectului 
/contract 

Perioada 
de 

realizare 

Valoare  
pe 2016 

Titular  
(T) sau  

Partener 
(P) 

Beneficiar 
Finanţator 

Responsa
bil temă şi 
nr colab. 

Mod de valorificare 
până la sf. anului 

O nouă dimensiune a Grant Faza 500.000 Titular FSE – Camelia - cursuri de 

                                                 
2 Numele 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 2016.  
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Titlul  
proiectului 
/contract 

Tipul 
proiectului 
/contract 

Perioada 
de 

realizare 

Valoare  
pe 2016 

Titular  
(T) sau  

Partener 
(P) 

Beneficiar 
Finanţator 

Responsa
bil temă şi 
nr colab. 

Mod de valorificare 
până la sf. anului 

calitatii în invatamantul 
superior juridic 

strategic scriere 
Cerere 

de 
finanțare 

euro POCU FIRICĂ 
3 conf., 2 

lect., 2 
asist. 

specialitate pe noi 
direcții de cercetare; 
- 1 eveniment lansare 
cărți de specialitate 

Stagii de practică pentru 
studenții de la 

programele de studii din 
domeniul economic și 

juridic 

Grant 
strategic 

Faza 
scriere 
Cerere 

de 
finanțare 

500.000 
euro 

Titular 
FSE – 
POCU 

Ion Viorel 
MATEI 

1 prof., 2 
conf., 1 

lect 

- 1 workshop; caiete 
de practică; caiete de 
seminarii; laborator 
tehnologic,  intrep. 
simulată. 

III. Teme individuale de cercetare4 

Nume şi  
Prenume 

Titlul  temei 
Individuale 

Obiectivul temei 
Mod propus 

de valorificare  

Departament Științe Economice 

Prof.univ.dr.  
Laura Gavrilă 

Tehnologii informationale pentru afaceri 
Tratează noţiuni esenţiale privind noile tehnologii 
informaţionale şi comunicaţionale capabile să permită 
asistarea proceselor de afaceri. 

1 Carte de 
specialitate 

Conf.univ.dr. 
Elena Diaconu  

Financial statements of synthesis and 
reporting in the local budgets 

The research aims to provide an overview of the 
accounting process arising from the financial year 
closing of  local government’s public institutions, as 
well as presenting the legal framework which 
regulates the activity in the field. Besides the 
accounting information, the research is also targeting 
important aspects on financing public institutions and 
financial planning. 

1 participare 
conferinta, 1 
articol BDI 

Asist.univ.dr. 
Loredana 
Vacarescu-
Hobeanu 

The Importance of the Entrepreneurial 
Management for the Increase of 
Economic Competitiveness 

The entrepreneurial environment consists of all the 
exogenous company elements of economic, 
managerial, technical, demographic, cultural, 
scientific, psychological, educational, political, 
ecological and legal nature which marks significantly 
the activities performance and the results 
achievement.  

1 participare 
conferinta, 1 
articol BDI 

Asist.univ.dr. 
Cristiana 
Bogdănoiu 

Dashboard - Rearview Mirror of 
Competitiveness Clusters 

The assuring of economic, social and environmental 
mission of the economic entity is the main objective 
regarding the enterprise performance. The objective 
entails the need to create a good and efficient 
business organization, especially its vital activities. 
In this sense, it was found that the tool management 
able to cope with changes taking place in the 
enterprise and which corresponds to the needs of 
management to lead the company to success is 
called the dashboard. 

1 participare 
conferinta, 1 
articol BDI 

DEPARTAMENT ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE 

                                                 
4 Temele individuale ale cadrelor didactice pot reflecta inclusiv cercetarea doctorală. 
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Nume şi  
Prenume 

Titlul  temei 
Individuale 

Obiectivul temei 
Mod propus 

de valorificare  

Prof.univ.dr. 
Mihai Bădescu 

VOTE BY MAIL – ANOTHER 
MODALITY EXPRESSING THE 
ELECTORAL OPTION 

Exercising the vote by mail should be seen as an 
equivalent alternative to the vote in person at the 
polling station, an alternative using to this end the 
postal services. In Romania, the vote by mail is 
regulated by Law no. 288/2015 in what concerns the 
elections for the Romanian Senate and House of 
Representatives. 

1 participare 
conferinta, 1 
articol BDI 

Conf.univ.dr. 
Cristian Firică 

THE PEOPLE’S ADVOCATE 
INSTITUTION – A WARRANTOR OF 
THE CIVIL RIGHTS OBSERVANCE IN 
ROMANIA 

The paper approaches the issue of the institution of 
People’s Advocate in Romania settled up after 
Romanian legislation has been brought into 
compliance with community regulations.. Ever since 
the fall of the Iron Curtain, countries - that before 
1898 shared the same fate of being under a 
communist regime, which had, for some, a more 
human face while for others wore an iron mask, 
depending on how much their rulers understood to 
oppress their peoples - have known changes at all 
levels. These changes impacted differently on 
countries in East Europe. Romania, in its turn, has 
undergone changes, some imposed, some assumed 
so that it can enter Europe. The legal system in 
Romania has been completely reformed, new 
institutions, meant to ensure the observance of law 
and civil liberties, appeared. 

1 participare 
conferinta, 1 
articol BDI 

Conf.univ.dr. 
Dragos Ilie 
Lect.univ.dr. 
Cristina Banu 

Administrarea finanţelor publice şi a 
bugetului  

Cercetarea îşi propune să evidenţieze importanţa şi 
necesitatea utilizării în mod corespunzător a 
conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor 
specifice domeniului bugetului şi al finanţelor publice, 
precum şi interpretarea, corelarea și compararea 
instituţiei dreptului finanţelor publice şi a bugetului, cu 
instituţii similare din cadrul altor state şi  aplicării 
tehnicilor și instrumentelor specifice mediului 
finanţelor publice. 

1 carte de 
specialitate 

Lect.univ.dr. 
Bogdan 
Ghidirmic 

The European Convention on Human 
Rights: Achievements of the Past and 
Challenges of the Unpredictable Future 

Struggling to overcome the Sisyphean task of rolling 
the boulder uphill, the Strasbourg Court has tried to 
give more abstract rulings and formulate applicable 
uniform standards in more general terms, 
aggrandizing its constitutional role as guarantor of 
European public order, a prerogative which attracted 
virulent reactions from the ones still nostalgic for the 
old nationalist rhetoric. In this research we highlight 
some of the key elements that have contributed to 
this success story, followed by a more critical 
overview of the actual European human rights 
framework. 

1 participare 
conferinta, 1 
articol BDI 

IV. Manifestări ştiinţifice organizate de facultate 
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Titlul manifestării 
Data 

manifestării 
Loc de 

desfăşurare  
Numele şi prenumele 

responsabilului 
Solicitări 

aproximative 
Caracterul 

manifestării 

The 3rd Conference on 
Advanced Studies in Law 

and Economics 

Noiembrie, 
2017 

Craiova 

Prof.univ.dr.  
Laura GAVRILĂ – Responsabil 
activitatea de cercetare 
științifică 

4.500 lei Internaţional 

VI. Cercetarea ştiinţifică a studenţilor/masteranzilor  
 

A. Organizarea cercurilor ştiinţifice cu studenţi/masteranzi 

Denumirea  cercului 
Program de 

studiu 
Coordonatori 

Programarea 
şedinţelor 

Sala  

Departament Științe Economice 
Responsabil activitate cercetare ştiinţifică studenţi şi masteranzi: Asist.univ.dr. Loredana VĂCĂRESCU-HOBEANU 

CIEL – Manager – Cerc şi 
Laborator de contabilitate 
informatizată 

Contabilitate şi 
Informatică de 
Gestiune 

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

10 Ianuarie 2017 
10 Martie 2017 
10 Iunie 2017 
10 Noiembrie 2017 

Et. 3 
Sala 301 

DIAFIN-RISC.EV – Cerc şi 
Laborator de Finanţe şi 
bănci 

Finanțe - Bănci 
Prof.univ.dr. Ion Viorel MATEI – 
coordonator de specialitate 

15 Ianuarie 2017 
15 Martie 2017 
15 Iunie 2017 
15 Noiembrie 2017 

Parter 
L1 

Labor limbi străine – 
English for business 

Toate 
programele de 
studii 

Conf.univ.dr Camelia FIRICĂ  
- coordonator de specialitate 

30 Ianuarie 2017 
30 Martie 2017 
30 Iunie 2017 
30 Noiembrie 2017 

Et. 2 
Sala 200 

Departament Științe Juridice și Administrative 
Responsabil activitate cercetare ştiinţifică studenţi şi masteranzi: lect.univ.dr. Bogdan GHIDIRMIC 

Cercul ştiinţific de drept 
public 

Drept 

Conf. univ. dr. COSTACHE Gheorghe – 
coordonator de specialitate 

O dată pe semestru Sala 201 

Cercul ştiinţific de drept 
privat 

Conf. univ. dr. CIOCOIU Mariana – 
coordonator de specialitate 

O dată pe semestru Sala 202 

Cercul ştiinţific Științe 
Administrative 

Administrație 
Publică 

Lect. univ. dr. Cristiana BANU – 
coordonator de specialitate 

O dată pe semestru Sala 204 

 

 
Întocmit,       Vizat, 

Responsabil cercetarea ştiinţifică,    Director Departament Științe Economice, 

Prof. univ. dr. Laura GAVRILĂ    Conf. univ. dr. Mădălina CONSTANTINESCU 

Data: 10.12.2015       

Director Departament Științe Juridice și 

Administrative, Conf.univ.dr. Mariana CIOCOIU 
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Aprobat în sedința Consiliului Facultății de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova 

 

Decan,        

Conf. univ. dr. Dragoș ILIE      

Data: 14.12.2015  


