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Planul de cercetare pentru  2013 

 

 
Facultatea de CONTABILITATE şi FINANŢE DIN CÂMPULUNG MUSCEL 

îşi propune, în anul 2013, să desfăşoare activităţi de cercetare ştiinţifică pe următoarele 

direcţii, în conformitate cu Strategia de cercetare ştiinţifică a facultăţii 2007 – 2013 şi 

Strategia de cercetare de excelenţă a Universităţii Spiru HARET 2007 - 2013 : 

1. teorie şi practică contabilă, management financiar-contabil şi analiză economico-financiară 

pentru IMM – uri,  

2. sistemul bancar şi relaţiile inter-bancare,  

3. modelare, prognoză şi analiză economică 

4. sisteme informatice moderne  

 

I . Teme colective de cercetare fundamentală  
 

Tema de 

cercetare 

Teme care 

continuă ( C )  

sau teme care sunt 

noi ( N ) 

Responsabilul temei şi 

numărul colaboratorilor  

(ex. 1 prof univ, 2 conf univ, 3 

lect univ, 4 asist univ) 

Perioada de 

realizare  

Obiectivul 

ţintă 

Mod 

propus de 

valorificare  

(ex. cursuri 

în care 

poate fi 

valorifictă 

tema sau 

alte forme) 

Studiu privind 

posibilitatile de 

revitalizare a 

zonei Campulung 

Muscel prin 

utilizarea unor 

tehnici  de 

administrare a 

afacerilor, 

financiar-

contabile, de 

administratie 

publica, 

sociologice, de 

natura ecologica 

si de modelare 

matematica 

 

C Responsabil proiect – decanul 

facultăţii, Membrii în proiect: 

1 profesor universitar; 

3 conferenţiar; 

6 lectori; 

1 asistent; 

 

2010-2013 identificarea 

domeniilor 

cele mai 

probabile de 

succes, care 

pot 

revitaliza 

zona 

Campulung 

 

Conceperea 

unui 

program de 

revigorare a 

zonei 

Campulung 

Muscel pe 

perioada 

2013-2015 
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II. Teme individuale de cercetare
1
  

Nume şi prenume Titlul  temei 

individuale 

Dacă face parte 

dintr-o temă 

colectivă I sau 

II 

(ex. punctul II.1, 

punctul III.2, 

….) 

Obiectivul temei Mod propus de 

valorificare  

Prof.univ.dr. 

Dumitru Nica 

Studiu privind 

posibilitatile de 

revitalizare a zonei 

Campulung Muscel 

prin utilizarea unor 

tehnici  de administrare 

a afacerilor, financiar-

contabile, de 

administratie publica, 

sociologice, de natura 

ecologica si de 

modelare matematica 

 

 identificarea 

domeniilor cele 

mai probabile de 

succes, care pot 

revitaliza zona 

Campulung 

 

Conceperea unui 

program de 

valorificare a 

resurselor zonei 

Campulung Muscel 

pe perioada 2013-

2017 

 

Conf.univ.dr. 

Viorina Mirea 

Studiu privind 

posibilitatile de 

revitalizare a zonei 

Campulung Muscel 

prin utilizarea unor 

tehnici  de administrare 

a afacerilor, financiar-

contabile, de 

administratie publica, 

sociologice, de natura 

ecologica si de 

modelare matematica 

 Colectarea 

datelor privind 

analiza 

indicatorilor de 

performanta ai 

entitatilor din 

zona Campulung 

Muscel 

 

Elaborarea unui 

studiu si publicarea 

de lucrari in 

conferintele natioanle 

si internationale 

 

Conf.univ.dr.Odi 

Mihaela Zărnescu 

Studiu privind 

posibilitatile de 

revitalizare a zonei 

Campulung Muscel 

prin utilizarea unor 

tehnici  de administrare 

a afacerilor, financiar-

contabile, de 

administratie publica, 

sociologice, de natura 

ecologica si de 

modelare matematica 

 identificarea si 

promovarea 

facilitatilor 

fiscale pentru 

entitatile 

economice din 

zona 

 

Elaborarea unui 

studiu si publicarea 

de lucrari in 

conferintele natioanle 

si internationale 

 

Lect. univ. dr Adina 

Tofan  

Studiu privind 

posibilitatile de 

revitalizare a zonei 

Campulung Muscel 

prin utilizarea unor 

tehnici  de 

administrare a 

afacerilor, financiar-

contabile, de 

administratie 

publica, sociologice, 

de natura ecologica 

si de modelare 

matematica 

 Prelucrarea si 

modelarea  

automata a 

datelor extrase 

din chestionarele 

de lucru privind 

studiul  efectuat  

Publicarea de articole 

pentru comunicarile 

stiintifice interne si 

internationale. 

Lect.univ.drd. 

Laurentia Avram 

Studiu privind 

posibilitatile de 

revitalizare a zonei 

 Cresterea 

competitivitatii 

firmelor prin 

Elaborarea unui 

studiu 

 

                                                 
1
 Temele individuale ale cadrelor didactice pot reflecta inclusiv cercetarea doctorală. 
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Campulung Muscel 

prin utilizarea unor 

tehnici  de administrare 

a afacerilor, financiar-

contabile, de 

administratie publica, 

sociologice, de natura 

ecologica si de 

modelare matematica 

utilizarea unor 

metode moderne  

de  management 

Lect.univ.dr. Robert 

Dragomir 

Studiu privind 

posibilitatile de 

revitalizare a zonei 

Campulung Muscel 

prin utilizarea unor 

tehnici  de administrare 

a afacerilor, financiar-

contabile, de 

administratie publica, 

sociologice, de natura 

ecologica si de 

modelare matematica 

 Prelucrarea si 

modelarea  

automata a 

datelor extrase 

din chestionarele 

de lucru privind 

studiul  efectuat 

Publicarea de articole 

pentru comunicarile 

stiintifice interne si 

internationale. 

Lect.univ.drd. Eliza 

Isbasoiu 

Studiu privind 

posibilitatile de 

revitalizare a zonei 

Campulung Muscel 

prin utilizarea unor 

tehnici  de administrare 

a afacerilor, financiar-

contabile, de 

administratie publica, 

sociologice, de natura 

ecologica si de 

modelare matematica 

 Prelucrarea si 

modelarea  

automata a 

datelor extrase 

din chestionarele 

de lucru privind 

studiul  efectuat  

Publicarea de articole 

pentru comunicarile 

stiintifice interne si 

internationale. 

Lect.univ.dr. 

Daliana Tascovici 

Studiu privind 

posibilitatile de 

revitalizare a zonei 

Campulung Muscel 

prin utilizarea unor 

tehnici  de administrare 

a afacerilor, financiar-

contabile, de 

administratie publica, 

sociologice, de natura 

ecologica si de 

modelare matematica 

 Prelucrarea si 

modelarea  

automata a 

datelor extrase 

din chestionarele 

de lucru privind 

studiul  efectuat  

Publicarea de articole 

pentru comunicarile 

stiintifice interne si 

internationale. 

Lect.univ.drd. 

Laurentia Avram 

Dimensiunea etică a 

managementului 

firmei 

 Determinarea la 

nivel local a 

relatiei dintre 

etica si afacere 

Susţinerea tezei de 

doctorat 

Conf.univ.dr. 

Carmen Bolosteanu 

Schimb de experienta  Program 

ERASMUS 

Predare de cursuri 

de matematica la 

Universitatea 

Karlstad Suedia 

Elaborarea unor 

articole si studii 

Asist.univ.dr. 

Cristina Naftanaila 

Evolutia creditelor 

agentilor economici 

in judetul Arges 

 Evidentierea 

principalelor 

credite accesate 

de IMM-uri din 

judetul Arges  

Modalitati de 

finantare utilizate 

de agentii 

economici 

Elaborarea unui 

studiu şi publicarea 

acestuia 

Conf.univ.dr. Contabilitatea  Tipuri de costuri Publicare de articole 
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Viorina Mirea managerială prin 

costuri 

utilizate in decizii 

Lect.univ.drd. 

Cocoşatu Cristinel 

Auditarea situaţiilor 

financiare în proiecte 

POSDRU 

 Auditarea 

situaţiilor 

financiare  

Elaborarea unui 

studiu  

Prof.univ.dr. 

Dumitru Nica 

Auditarea situaţiilor 

financiare în proiecte 

POSDRU 

 Auditarea 

situaţiilor 

financiare în 

proiecte 

POSDRU 

Elaborarea unui 

studiu şi publicarea 

unor articole 

Conf.univ.dr.Odi 

Mihaela Zarnescu 

Managementul 

întocmirii situaţiilor 

financiare  la IMM-

uri 

 Managementul 

întocmirii 

situaţiilor 

financiare   

Elaborarea unui 

studiu şi publicarea 

acestuia 

Lect. univ. dr Adina 

Tofan  

Metode de asistare a 

deciziilor prin 

costuri cu ajutorul 

tehnologiilor 

informatice 

 Metode de 

asistare a 

deciziilor prin 

costuri cu ajutorul 

tehnologiilor 

informatice 

Studiu de caz in 

industria 

constructoare de 

masini 

Publicarea de referate 

pentru teza de 

doctorat si lucrari 

pentru comunicarile 

stiintifice interne si 

internationale 

Lect.univ.drd. 

Laurentia Avram 

Managementul 

întocmirii situaţiilor 

financiare  la IMM-

uri 

 Dimensiunea 

etică 

Publicarea de articole 

si a unui studiu. 

Lect.univ.dr. Robert 

Dragomir 

Sisteme informatice 

de asistarea deciziei 

 Rolul sistemelor 

informatice 

pentru asistarea 

deciziei în actul 

managerial 

Publicarea de lucrari 

pentru comunicarile 

stiintifice interne si 

internationale 

 

Lect.univ.drd. Eliza 

Isbasoiu 

Tehnici de simulare 

şi servicii Web 

 Servicii Web 

pentru educaţie şi 

cercetare în fizică 

Susţinerea tezei de 

doctorat  

Publicarea de lucrari 

pentru comunicarile 

stiintifice interne si 

internationale 

 

Lect.univ.dr. 

Daliana Tascovici 

Imbunatatireacalitatii 

actului de predare, 

învăţare şi evaluare 

în învăţământul 

universitar 

 Evaluarea 

cadrelor didactice 

Publicarea de lucrari 

pentru comunicarile 

stiintifice interne si 

internationale 

 

 

 

 

 

 

IV. Manifestări ştiinţifice organizate de facultate  
Titlul 

manifestării 

Data 

manifestării 

Locul  

desfăşurării 

Numele şi 

prenumele 

responsabilului 

Solicitări 

aproximative 

Caracterul 

manifestării 

(ex. Naţional sau 

Internaţional) 

Sesiune de 

comunicari 

stiintifice 

internaţională 

 mai 2013 Câmpulung 

Muscel 

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

participe (cu sau fără comunicare)
2
 

 
Instituţia 

organizatoare 

Titlul 

manifestării 

Data 

manifestării 

Locul  

desfăşurării 

Numele şi 

prenumele 

participantului 

Participare 

CU sau 

FĂRĂ 

comunicare 

Titlul 

comunicării 

Universitatea 

Spiru Haret 

Sesiune de 

comunicări 

cu participare 

internaţională 

Mai  2013 Câmpulung 

Muscel 

Prof.univ.dr. 

Nica Dumitru 

Cu 

comunicare 

Auditarea 

proiectelor tip 

POSDRU  

Universitatea 

Spiru Haret 

Sesiune de 

comunicări 

cu participare 

internaţională 

Iunie 2013 Bucureşti Prof.univ.dr. 

Nica Dumitru 

Cu 

comunicare 

 

Universitatea 

Spiru Haret 

Sesiune de 

comunicari 

 Mai 2013 Câmpulung 

Muscel 

Conf.univ.dr. 

Viorina Mirea 

Cu 

comunicare 

 

Universitatea din 

Craiova 

Sesiune de 

comunicari 

 Aprilie 

2013 

Craiova Conf.univ.dr. 

Viorina Mirea 

Cu 

comunicare 

 

Universitatea 

Spiru Haret 

Sesiune de 

comunicari 

Mai 2013 Campulung 

Muscel 

Conf.univ.dr. 

Odi Mihaela 

Zarnescu 

Cu 

comunicare 

 

Stagiu de 

cercetare la 

Institutul de 

matematica al 

Academiei 

polone de stiinte 

IMPAN Varsovia 

Stagiu de 

cercetare 

Aprilie 2013 Varsovia, 

Polonia 

Conf. univ. dr. 

Carmen 

Bolosteanu 

Cu 

comunicare 

TBA, ISAAC 

Conngresul al 

VIII-lea, 

Cracovia 1-5 

august 

Universitatea 

Spiru Haret, 

Facultatea de 

Marketing şi 

Afaceri 

Internaţionale  

Sesiune de 

comunicari 

2013 Bucureşti Lect.univ.drd. 

Laurentia 

Avram 

Cu 

comunicare 
 

Universitatea 

Spiru Haret 

Sesiune de 

comunicari 

Mai 2013 Campulung 

Muscel 

Lect.univ.dr. 

Adina Tofan 

Cu 

comunicare 

 

Universitatea 

Spiru Haret 

Sesiune de 

comunicari 

Mai 2013 Campulung 

Muscel 

Lect.univ. drd. 

Eliza Isbasoiu 

Cu 

comunicare 

 

Universitatea 

Naţională de 

Apărare 

Sesiune de 

comunicari 

2013 Bucureşti Lect.univ. drd. 

Eliza Isbasoiu 

Cu 

comunicare 

 

Universitatea 

Naţională de 

Apărare 

Sesiune de 

comunicari 

2013 Bucureşti Lect.univ.dr. 

Robert 

Dragomir 

Cu 

comunicare 

 

Universitatea 

Spiru Haret 

Sesiune de 

comunicari 

Mai 2013 Campulung 

Muscel 

Lect.univ.dr. 

Robert 

Dragomir 

Cu 

comunicare 

 

Universitatea 

Naţională de 

Apărare 

Sesiune de 

comunicari 

2013 Bucureşti Lect.univ.dr. 

Daliana 

Tascovici 

Cu 

comunicare 

 

Universitatea 

Spiru Haret 

Sesiune de 

comunicari 

Mai 2013 Campulung 

Muscel 

Lect.univ.dr. 

Daliana 

Tascovici 

Cu 

comunicare 

 

Universitatea Sesiune de 2013 Sibiu Asist.univ.drd Cu Evaluarea 

                                                 
2
 Se vor include MAXIM două propuneri de participare pentru fiecare cadru didactic în p CU arte. 
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Lucian Blaga  comunicari Cristina 

Naftanaila 

comunicare mediului de 

afaceri din 

Romania si a 

sectorului IMM 

in perioada 

2011-2012 

Universitatea 

Spiru Haret  

Sesiune de 

comunicari 

2013 Campulung 

Muscel 

Asist.univ.drd 

Cristina 

Naftanaila 

Cu 

comunicare 

Evoluţia 

creditelor 

privind agenţii 

economici  din 
judetul Arges 

Universitatea 

Spiru Haret  

Sesiune de 

comunicari 

2013 Campulung 

Muscel 

Lect.univ.drd. 

Cristi Cocosatu 

Cu 

comunicare 

 

 

VI. Cercetarea ştiinţifică a studenţilor/masteranzilor  

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

Implementarea managementului 

riscurilor in institutii publice 

Conf.univ.dr. Viorina Mirea 

Lect.univ.dr. Robert Dragomir 

Februarie 2013 

Etica afacerilor in intreprinderi 

mici şi mijlocii în economia 

actuală românească 

Prof.univ. dr.  Dumitru Nica  

Lect.univ. drd. Laurentia 

Avram 

Martie 2013 

 

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

-Contabilitate si informatica 

- Finante si fiscalitate 

- Management 

Mai 2013 Conf.univ.dr. Odi Mihaela Zarnescu 

Lect.univ.dr. Robert Dragomir 

 

 

 

 

                         

            DECAN,         Director CCEA, 

Conf. univ.dr. Odi Mihaela Zarnescu       Lect.univ.dr. Robert Gabriel Dragomir 

 


