
 
 

 

Strategia de cercetare ştiinţifică a Facultății de Contabilitate și 

Finanțe din Câmpulung Muscel  

în perioada 2014-2020 

 

1. Premise  

Cercetarea ştiinţifică este parte integrantă a procesului instructiv educativ în 

Universitatea ”Spiru Haret” și în acest context Facultatea de Contabilitate și Finanțe își 

propune ca în perioadă 2014-2020 să contribuie cu rezultate bune și foarte bune la 

atingerea dezideratului comun acela de a consolida poziţia sa de instituţie de învăţământ 

superior şi de cercetare pentru a accede în rândul universităţilor de cercetare avansată.  

Prin obiectivele asumate și prin misiunea și viziunea sa facultatea îşi propune să 

obţină o poziţie cât mai bună între facultățile de profil din cadrul universității și prin efortul 

conjugat al acestora la o recunoaștere naţională şi internaţională urmare a desfasurării  

activitatii de cercetare și inovare la standarde europene. 

Față de rezultatele obținute ne vom focaliza atenția pe creşterea calităţii în 

domeniul cercetării ştiinţifice, domeniu chemat să asigure forţa intelectuală a dezvoltării, 

deoarece numai aceasta va oferi instituţiei credibilitate, o face competitivă pe plan 

internaţional și naţional și îi asigură sustenabilitatea.  

Rezultatele cercetării vor fi consecințe ale strategiei şi viziunii asumate la nivelul 

facultății prin Centrul de Cercetări Economice Aplicate.  

 

2. Obiective 

Ținând cont de strategia Universității ”Spiru Haret” și analizând contextual 

fenomenul educațional, piața muncii și dinamica tuturor proceselor micro și macro 

economice, misiunea generală a Facultății de Contabilitate și Finanțe din Câmpulung 
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Muscel, ca instituţie de învăţământ superior, este de a genera şi de a transfera cunoaştere și 

inovare către societate prin:  

a) formare iniţială şi continuă la nivel universitar şi postuniversitar în scopul 

dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a beneficiarilor procesului educaţional şi a 

satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic;  

b) cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic prin creaţie 

individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor, al artelor, literelor, prin realizarea 

performanţelor şi dezvoltarea fizică şi sportivă, precum şi prin valorificarea şi diseminarea 

rezultatelor acestora. 

Realizarea acestor obiective previzionate va fi posibilă numai prin implicarea profundă a 

tuturor cadrelor didactice, studenţilor şi masteranzilor și obţinerea de performanţe în activitatea 

de cercetare ştiinţifică. Aceasta presupune iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat atât  

interne cât şi internaţionale  în domeniul cercetării cu scopul combaterii crizei economice și 

aducerii bunăstării societăţii. 

 

3. Fundamentare 

 

Proiectarea, realizarea și implementarea strategiei cercetării științifice a Facultății 

de Contabilitate și Finanțe din Câmpulung Muscel are la bază realitatea obiectivă  

contemporană, potrivit căreia asigurarea calităţii, eficienţei, performanţei și competitivităţii 

constituie o direcţie fundamentală de acţiune pentru toate categoriile și tipurile de 

organizaţii sociale, deci şi pentru organizaţiile si instituţiile de învăţământ si cercetare. 

Prezenta strategie în domeniul cercetării stiinţifice este concepută pe: 

- Prevederile Magna Charta Universitatum; 

- Carta Europeană a Cercetătorului şi a Codului de Conduită în Recrutarea 

Cercetătorilor (EURAXESS) adoptate de Universitatea ”Spiru Haret”; 

- Legea educaţiei nr.1/2011; 

- Legea privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare nr. 319/2003; 

- Legea privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi 

inovare nr. 206/2004; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind asigurarea calităţii educaţiei nr. 

75/2005, aprobată prin Legea nr. 87/2006; 



- Hotărârea de guvern nr.1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare 

externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă, 

elaborată de ARACIS 

- Carta Universității ”Spiru Haret”ediţia 2011; 

- Codul etic de bune practice în cercetarea ştiinţifică al Universității ”Spiru 

Haret”; 

- Strategia privind asigurarea calităţii în Universitatea ”Spiru Haret” 2010-2014; 

- Planul strategic de dezvoltare instituţională 2010-2014; 

- Manualul de management al calităţii al Universității ”Spiru Haret” ediţia 2011. 

 

4. Obiective strategice și specifice 

 

Obiectivele strategice, în domeniul cercetării ştiinţifice a Facultății de Contabilitate 

și Finanțe din Câmpulung Muscel prin CCEA sunt: 

1. Acreditatea Centrului de Cercetări Economice Aplicate 

2. Realizarea unei reviste jurnal online bianuală; 

3. Dezvoltarea  relației cu mediul de afaceri din zona Muscel prin realizarea de 

proiecte în parteneriat. 

4. Creşterea calităţii resurselor umane din cercetare în vederea obţinerii excelenţei 

ştiinţifice prin realizarea unor sesiuni practice interdisciplinare pentru cadrele didactice; 

5. Atragerea de fonduri pentru cercetare din finanțări interne și internaționale și mai 

ales din Fondurile Structurate 

6. Creșterea cotației Conferinței Științifice Anuale a a Facultății de Contabilitate și 

Finanțe din Câmpulung Muscel. 

7. Creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a cercetării ştiinţifice prin 

recunoașterea rezultatelor cercetării. 

 

Aceasă strategie de cercetare ştiinţifică vizează perioada 2014-2020 și va sta la baza 

elaborării Planului de Cercetare Științifică a Facultății de Contabilitate și Finanțe din 

Câmpulung Muscel pe fiecare an universitar. 

Rezultatele aplicării strategiei vor fi analizate anual şi pe baza acestor analize  

strategia va fi îmbunătățită continuu. 

 


