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Planul de cercetare pentru anul universitar 2015 - 2016 

 

 

Facultatea de ȘTIINȚE ECONOMICE DIN CÂMPULUNG MUSCEL îşi 

propune, în anul 2015 - 2016 să desfăşoare activităţi de cercetare ştiinţifică pe următoarele 

direcţii, în conformitate cu Strategia de cercetare ştiinţifică a Facultăţii 2014 – 2020, 

corelându-se cu Strategia cercetării științifice a Universității Spiru Haret 2014 – 2020: 

 

1. teorie şi practică contabilă 

2. management financiar-contabil  

3. analiză economico-financiară pentru IMM – uri 

4. sistemul bancar şi relaţiile inter-bancare  

5. modelare, prognoză şi analiză economică 

6. consiliere și orientare în carieră a studenților, masteranzilor și a altor categorii 

interesate. 

Planul de cercetare are la bază două componente majore care include: 

- cercetarea ştiinţifică de profil pentru cadre didactice, studenți și masteranzi  

- nevoia mediului de afaceri de a ști care sunt problemele reale cu care sunt confruntați și 

soluțiile elaborate de rezolvare a acestora prin cercetare științifică de profil.  

 
Structura planului de cercetare include: 

- Teme colective de cercetare fundamentală; 

- Teme individuale de cercetare 

- Manifestări ştiinţifice organizate de facultate 

- Manifestări ştiinţifice la care unele cadre didactice îşi propun să participe (cu sau fără 

comunicare) 

- Cercetarea ştiinţifică a studenţilor/masteranzilor  

- Înființarea unei publicații periodice online 

Activitatea de cercatare științifică se desfășoară la nivelul facultății prin Centrul de 

Cercetări Economice Aplicate și are ca scop principal diseminarea rezultatelor cercetării 

prin creșterea gradului de vizibilitate a acestora. 
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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) 

Identificarea și analiza 

măsurilor economice de 

stimulare a gradului de 

ocupare a forței de 

muncă și 

antreprenoriatului în 

România și UE. 

1.  identificarea măsurilor 

de stimulare a creșterii 

gradului de ocupare a 

forței de muncă; 

2.  identificarea măsurilor 

de stimulare a 

antreprenoriatului; 

3. forme de organizare a 

afacerilor; 

4.  modificări ale 

sistemului fiscal în 

România; 

5. auditarea fondurilor 

europene; 

6. sistemul bancar 

românesc în contextul 

actual și de perspectivă: 

2014 - 2020; 

7. modificări ale 

reglementărilor contabile 

din România, conforme cu 

directivele europene; 

8. procesarea și 

interpretarea datelor 

rezultate; 

9. identificarea valorilor 

intelectuale și profesionale 

în piața muncii; 

 

N Responsabil proiect – 

decanul facultăţii, Membrii 

în proiect: 

1 - profesor universitar; 

3 - conferenţiari; 

6 - lectori; 

 

 

2013-2016 identificarea 

celor mai 

adecvate măsuri 

economice care 

pot revitaliza 

zona Campulung 

prin stimularea 

gradului de 

ocupare a forței 

de muncă și 

antreprenoriatului 

 

Realizarea și 

publicarea 

unor articole 

științifice;  

Organizarea 

de cursuri 

finanțate prin 

fonduri 

europene 

pentru 

formarea 

competențelor 

antreprenoriale 

a populației 

din zonă, 

Cursuri de 

dezvoltare 

personală 

pentru adulții 

aflați în 

căutarea unui 

loc de muncă. 
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II. Teme individuale de cercetare 

  
Nume şi prenume Titlul  temei 

individuale 

Dacă face parte 

dintr-o temă 

colectivă I sau 

II 

Obiectivul temei Mod propus de 

valorificare  

Prof.univ.dr. 

Dumitru Nica 

Auditarea fondurilor 

europene 

 

Punctul I.5 Identificarea și 

analiza 

documentelor 

necesare în 

procesul de audit 

al fondurilor 

europene 

 

Realizarea unui 

manual de auditare a 

contractelor finanțate 

din fonduri europene; 

Publicarea de articole 

referitoare la spețele 

întâlnite. 

 

Conf.univ.dr. 

Viorina Bragă 

Reglementări 

contabile conforme 

cu directivele 

europene 

Punctul I.7 Analiza 

comparativă a 

reglementărilor 

din UE 

 

Elaborarea unui 

studiu si publicarea 

de lucrari in 

conferintele 

internationale 

 

Conf.univ.dr.Odi 

Mihaela Zărnescu 

Impactul fiscalității 

asupra contabilității 

IMM-urilor  

Punctul I.4 Evidențierea 

modificărilor 

legislative asupra 

activității 

desfășurate de 

entitățile 

economice 

Elaborarea unui 

studiu si publicarea 

de lucrari in 

conferintele natioanle 

si internationale 

 

Conf.univ.dr. 

Carmen Bolosteanu 

Funcții Robin pe 

suprafețe 

neorientabile 

Punctul I.8 Aplicarea 

modelelor 

matematice cele 

mai adecvate 

temei centrale 

 

Publicarea de articole 

si a unui studiu. 

 

Lect. univ. dr Adina 

Tofan  

Metode moderne 

de asistare a 

deciziilor prin 

costuri 

Punctul I.6 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. Robert 

Dragomir 

Tehnici și metode 

de asistare a 

deciziei 

Punctul I.8 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. Eliza 

Isbasoiu 

Optimizări de servicii 

utilizând 

multiprocesoare 

Punctul I.8 Prelucrarea si 

modelarea  

automata a 

datelor extrase 

din chestionarele 

de lucru privind 

studiul  efectuat  

Publicarea de articole 

pentru comunicarile 

stiintifice 

internationale. 

Lect.univ.dr. 

Daliana Tascovici 

Valori intelectuale 

și profesionale 

cerute pe piața 

muncii 

Punctul I.9 Identificarea 

discrepanțelor 

între setul de 

valori oferite de 

unitățile de 

Publicarea de articole 

pentru comunicarile 

stiintifice interne si 

internationale. 
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învățământ și cele 

cerute pe piața 

muncii  

 

 

 

Lect.univ.dr. 

Cristina Năftănăilă 

Provocări la nivelul 

sistemului bancar 

românesc în 

contextul 

vulnerabilităților 

actuale ale 

sectorului financiar 

din zona euro. 

Punctul I.6 Analiza 

evoluțiilor 

structurale, a 

evoluției 

fondurilor proprii, 

a creditelor și a 

riscului de credit. 

Publicarea de articole 

pentru comunicarile 

stiintifice interne si 

internationale. 

 

Lect.univ.dr. 

Laurentia Avram 

Etica în afaceri – 

soluție pentru 

dezvoltarea 

economiei 

românești 

Punctul I.2 Determinarea 

metodelor de 

management ce 

se impun a fi 

utilizate in cadrul 

firmelor pentru a 

fi competente pe 

piata. 

 

Elaborarea de articole 

științifice 

Susţinerea tezei de 

doctorat 

 

 

 

III. 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 a 

studenţilor şi 

masteranzilor 

Martie 2016 Câmpulung 

Muscel 

Adina Tofan şi 

Laurenţia Avram 

13 Naţional 

Sesiune de 

comunicari 

stiintifice 

naţională cu 

participare 

internațională 

 Mai 2016 Câmpulung 

Muscel 

Robert Dragomir 22 National 

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

participe (cu sau fără comunicare) 

 
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 2016 Câmpulung 

Muscel 

Prof.univ.dr. 

Nica Dumitru 

Cu 

comunicare 

 

Universitatea 

Spiru Haret 

Sesiune de 

comunicari 

Mai 2016 Câmpulung 

Muscel 

Conf.univ.dr. 

Viorina Bragă 

Cu 

comunicare 

 

Universitatea 

Spiru Haret 

Sesiune de 

comunicari 

Mai 2016 Campulung 

Muscel 

Conf.univ.dr. 

Odi Mihaela 

Zarnescu 

Cu 

comunicare 

 

Universitatea Sesiune de Mai 2016 Campulung Lect.univ.dr. Cu  
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Spiru Haret comunicari Muscel Adina Tofan comunicare 

Universitatea 

Naţională de 

Apărare 

Sesiune de 

comunicari 

Mai 2016 Bucureşti Lect.univ.dr. 

Robert 

Dragomir 

Cu 

comunicare 

 

Universitatea 

Naţională de 

Apărare 

Sesiune de 

comunicari 

Mai 2016 Bucureşti Lect.univ.dr. 

Daliana 

Tascovici 

Cu 

comunicare 

 

Universitatea 

Naţională de 

Apărare 

Sesiune de 

comunicari 

Mai 2016 Bucureşti Lect.univ.dr. 

Eliza Isbășoiu 

Cu 

comunicare 

 

Universitatea 

Spiru Haret 
Sesiune de 

comunicari 

Mai 2016 Câmpulung Lect.univ.dr. 

Robert 

Dragomir 

Cu 

comunicare 

 

Universitatea 

Spiru Haret 
Sesiune de 

comunicari 

Mai 2016 Câmpulung Lect.univ.dr. 

Daliana 

Tascovici 

Cu 

comunicare 

 

Universitatea 

Spiru Haret 
Sesiune de 

comunicari 

Mai 2016 Câmpulung Lect.univ.dr. 

Eliza Isbășoiu 

Cu 

comunicare 

 

 

V. Cercetarea ştiinţifică a studenţilor/masteranzilor  

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

Sistemul bancar românesc și 

european 

Lect.univ.dr. Crisitina Năftănăilă 

Lect.univ.dr. Adina Tofan 

Lect.univ.dr. Avram Laurenția 

Februarie 2016 

Noutăți  contabile și fiscale Conf.univ.dr. Viorina Bragă 

Conf.univ.dr. Odi Zărnescu 

Lect.univ.dr. Dragomir Robert 

Martie 2016 

 

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

- Contabilitate si informatica 

- Finante si fiscalitate 

- Management 

Martie 2015 Prof univ dr Nica Dumitru 

Conf. univ. dr. Carmen Boloșteanu 

Lect. univ. dr. Isbășoiu Eliza 

 

VI. Înființarea unei publicații online a facultății  

- bianuală 

- cu ISSN 

- prin CCEA (Centrul de Cercetări Economice Aplicate) 

 

                         Decan,  

Conf.univ.dr. Zărnescu Odi Mihaela          

 

 

      Responsabil cu cercetarea ştiinţifică 

             Lect.univ.dr. Robert Dragomir 


