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Planul de cercetare pentru anul universitar 2016 - 2017 

 

 

Facultatea de ȘTIINȚE ECONOMICE DIN CÂMPULUNG MUSCEL îşi 

propune, în anul 2016 - 2017 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. teorie şi aplicaţii informatice pentru gestiunea entităţilor economice 

3. management financiar-contabil  

4. analiză economico-financiară pentru IMM – uri 

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. 

 

 

UNIVERSITATEA SPIRU HARET 

Acreditată prin Legea Nr. 443/05.07.2002 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE 

CÂMPULUNG MUSCEL 
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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. 

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) 

1.Identificarea și analiza 

măsurilor economice de 

stimulare a gradului de 

ocupare a forței de 

muncă și 

antreprenoriatului în 

România și UE. 

1.1.  identificarea 

măsurilor de stimulare a 

creșterii gradului de 

ocupare a forței de muncă; 

1.2.  identificarea 

măsurilor de stimulare a 

antreprenoriatului; 

1.3. forme de organizare a 

afacerilor; 

1.4.  modificări ale 

sistemului fiscal în 

România; 

1.5. auditarea fondurilor 

europene; 

1.6. sistemul bancar 

românesc în contextul 

actual și de perspectivă: 

2014 - 2020; 

1.7. modificări ale 

reglementărilor contabile 

din România, conforme cu 

directivele europene; 

1.8. procesarea și 

interpretarea datelor 

rezultate; 

1.9. identificarea valorilor 

intelectuale și profesionale 

în piața muncii; 

C Responsabil proiect – 

decanul facultăţii. 

Membrii în proiect: 

1 - profesor universitar; 

3 - conferenţiari; 

5 - lectori; 

 

 

2013-2018 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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2. Potentialul turistic al 

zonei Muscel în contextul 

socio- economic regional 

 

2.1.  Identificarea 

resurselor locale specifice 

care contribuie direct la 

activitatea de turism din 

zona Câmpulung Muscel 

şi a localităţilor limitrofe; 

2.2. Modul de valorificare 

a resurselor locale şi 

ponderea acestora în 

activitatea de turism din 

zona Câmpulung Muscel ; 

2.3. Forme de organizare a 

turismului; 

2.4.  Cadrul legislativ şi 

sistemul fiscal din  

România pentru activitatea 

de turism; 

2.5. Evolutia PIB 

regional/judet/ hoteluri si 

restaurante;Evolutia cifrei 

de afaceri pe sector; 

Populatia ocupata 

Agentii de turism 

2.6. Auditarea entităţilor 

economice cu profil 

turism; 

2.7. Modalităţi de 

finanţare a turismului 

local prin sistemul bancar 

românesc în contextul 

actual și de perspectivă: 

2014 – 2020, dar şi prin 

intrumentele structural-

europene; 

2.8. Modificări ale 

reglementărilor contabile 

din România, conforme cu 

directivele europene 

pentru activitatea de 

turism; 

2.9. Procesarea și 

interpretarea datelor 

rezultate; 

2.10. Identificarea 

valorilor intelectuale și 

profesionale în piața 

muncii pentru activitatea 

de turism; 

2.11. Nevoia de calificări 

adecvate activităţii de 

turism; 

2.12. Modalităţi de 

promovare şi vizibilitate a 

turismului folosind 

instrumente informatice 

moderne 

N Responsabil proiect – 

directorul CCEA. 

Membrii în proiect: 

1 - profesor universitar; 

3 - conferenţiari; 

5 - lectori; 

 

2016 - 

2019 

Determinarea 

potenţialului 

turistic real al 

zonei Muscel 

 

Identificarea şi 

valorificarea 

resurselor cheie 

cu scopul 

maximizării 

turismului din 

zona Muscel 

 

Modalităţi de 

promovare a 

turismului local 

din zona Muscel 

Realizarea și 

publicarea 

unor articole 

științifice în 

reviste de 

specialitate, la 

conferinţe şi 

sesiuni 

ştiinţifice ale 

studenţilor şi 

masteranzilor;  

 

Cursuri de 

calificare  

pentru 

personalul 

implicat în 

activitatea de 

turism din 

zona Muscel 

finanţate atât 

prin 

intermediul 

instrumentelor 

europene cât şi 

cele de nivel 

naţional 
 

Workshopuri 

tematice 

pentru turism 

 

Întâlniri cu 

reprezentanţi 

ai mediului de 

afaceri din 

turismul local 
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3.Optimizarea activităţii 

decizionale a IMM-urilor 

din zona Muscel 

 

3.1. Analiza situaţiei 

economico-sociale a 

regiunii;  

3.2. Identificarea 

metodelor şi tehnicilor 

decizionale utilizate în 

firmele din  zona Muscel; 

3.3. Modificările 

sistemului fiscal în 

România şi implicaţiile 

acestuia asupra deciziilor 

firmei; 

3.4. Forma de finanţare  a 

IMM-urilor din zona 

Muscel. Decizia de 

accesare a fondurilor 

europene; 

3.5. Modificările 

reglementărilor contabile 

din Romania şi influenţa 

acestora asupra deciziilor; 

3.6. Identificarea unor 

modele matematice 

utilizabile în optimizarea 

activităţii decizionale;  

3.7. Metode si tehnici 

asistate de calculator 

pentru optimizarea 

deciziilor; 

3.8. Criterii pentru 

măsurarea performanţei 

activităţii şi eficienţa 

diferitelor decizii posibile; 

3.9. Analiza resursei 

umane neocupate şi 

stabilirea calificărilor 

necesare pentru stimularea 

gradului de ocupare; 

3.10. Procesarea şi 

interpretarea datelor 

rezultate; 

3.11. Nevoia de calificare 

a resursei umane 

decizionale, la nivelul 

IMM-urilor, din zona 

cercetată.  

 

N Responsabil proiect – 

directorul CCEA si lect 

univ dr. Adina Tofan 

Membrii în proiect: 

1 - profesor universitar; 

3 - conferenţiari; 

5 - lectori; 

 

2016 - 

2019 

Cunoaşterea 

caracteristicilor 

implementate de 

mediul economic 

local la nivelul 

activităţilor 

decizionale. 

 

Elaborarea unor 

strategii de 

optimizare a 

actului decizional 

cu respectarea 

particularităţilor 

mediului de 

afaceri 

muscelean 

Realizarea și 

publicarea 

unor articole 

științifice în 

reviste de 

specialitate, la 

conferinţe şi 

sesiuni 

ştiinţifice ale 

studenţilor şi 

masteranzilor; 

 

Workshopuri 

tematice  

 
Întâlniri cu 

reprezentanţi 

de succes ai 

mediului de 

afaceri local 
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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 

proiectelor cu 

finanțare din 

fondurilor 

europene în 

perioada 2014-

2020 

 

Evaluarea 

afacerilor și a 

proprietăților 

imobiliare pentru 

impozitare în 

România și în state 

membre UE - 

trecut, prezent și 

perspective 

 

Punctul 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

Punctul 1.6 

Punctul 2.6 

Punctul 3.1 

Identificarea și 

analiza 

documentelor 

necesare în 

procesul de audit 

al fondurilor 

europene 

 

Identificarea și 

analiza 

documentelor 

necesare în 

procesul de 

evaluare a 

afacerilor și 

proprietăților 

imobiliare 

Realizarea unui 

manual de auditare a 

contractelor finanțate 

din fonduri europene; 

Publicarea de articole 

referitoare la spețele 

întâlnite. 

 

Publicarea de articole 

referitoare la spețele 

întâlnite. 

 

Conf.univ.dr. 

Viorina Bragă 

Reglementări 

contabile conforme 

cu directivele 

europene 
Finantarea 

cheltuielilor 

bugetare 

Punctul 1.4, 1,7 

Punctul 3.1, 3.3, 

3.5 

 

 

Punctul 2.4-5, 

2.8 

Analiza noilor 

reglementări 

contabile 

Structura 

cheltuielilor 

bugetare 

Publicarea de lucrari 

in conferintele 

internationale si 

nationale 

 

Conf.univ.dr.Odi 

Mihaela Zărnescu 

Aspecte ale  

fiscalității asupra 

contabilității IMM-

urilor şi unităţilor 

de turism 

Punctul 1.4, 1,7 

Punctul 3.1, 3.3, 

3.5 

Punctul 2.4-5, 

2.8 

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 1.8-9 

Punctul 2.9 

Punctul 3.6 şi 

3.10 

Aplicarea 

modelelor 

matematice cele 

mai adecvate 

temei centrale 

Publicarea de articole 

si a unui studiu. 

 

Lect. univ. dr Adina 

Tofan  

Rolul comunicării 

în îmbunătăţirea 

adoptării deciziilor 

în cadrul firmelor 

Metode şi tehnici 

pentru adoptarea 

deciziilor în 

industrie 

Punctul 1.1, 1.9 

Punctul 2.10-11 

Punctul 3.2, 3.7-

11 

 

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 

Sisteme 

informatice 

moderne pentru 

creşterea 

competitivităţii 

economice 

Punctul 1.1, 1.8 

Punctul 2.9, 

2.12 

Punctul 3.2, 3.7-

3.11 

Prelucrarea si 

modelarea  

automata a 

datelor extrase 

din chestionarele 

de lucru privind 

studiul  efectuat 

Publicarea de articole 

pentru comunicarile 

stiintifice interne si 

internationale. 
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Servicii Web 

Lect.univ.dr. 

Daliana Tascovici 

Valori intelectuale 

și profesionale 

cerute pe piața 

muncii 

Punctul 1.9 

Punctul 3.9 

Identificarea 

discrepanțelor 

între setul de 

valori oferite de 

unitățile de 

învățământ și cele 

cerute pe piața 

muncii  

Publicarea de articole 

pentru comunicarile 

stiintifice interne si 

internationale. 

 

 

 

 

Lect.univ.dr. 

Cristina Năftănăilă 

Creditul bancar si 

instrumentele 

structural -

europene utilizate 

in finantarea 

turismului local 

 

Punctul  1.6 

Punctul 2.7 

Punctul 3.4 

-tipuri de credite 

bancare necesare 

la construirea sau 

dezvoltarea unei 

pensiuni; 

 -fonduri 

europene pentru 

deschiderea sau 

dezvoltarea 

pensiunilor 

agroturistice  

Publicarea de articole 

pentru comunicarile 

stiintifice interne si 

internationale. 

 

Lect.univ.dr. 

Laurentia Avram 

Etica în afaceri – 

soluție pentru 

dezvoltarea 

economiei 

românești 

Punctul 1.1, 1.9 

Punctul 2.1, 

2.10-11 

Punctul 3.2, 

3.11 

 

Determinarea 

metodelor de 

management ce 

se impun a fi 

utilizate in cadrul 

firmelor pentru a 

fi competente pe 

piata. 

Elaborarea de articole 

științifice şi 

publicarea acestora la 

sesiuni si conferinte 

 

 

 

 

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 2017 Câmpulung 

Muscel 

Tofam Adina 

Zărnescu Odi 

Mihaela 

15 Naţional 

Sesiune de 

comunicari 

stiintifice 

naţională cu 

participare 

internațională 

 Mai 2017 Câmpulung 

Muscel 

Robert Dragomir 25 National 

Studiu şi 

lansare de 

carte privind 

activitatea de 

turism din 

Câmpulung 

Octombrie 

2017 

 Laurenţia Avram  National 
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Muscel 

 

 

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 

naţională cu 

participare 

internaţională 

EIC 2017 

Mai 2017 Câmpulung 

Muscel 

Prof.univ.dr. 

Nica Dumitru 

Cu 

comunicare 

 

Universitatea 

Spiru Haret 

Sesiune de 

comunicari 

EIC 2017 

Mai 2017 Câmpulung 

Muscel 

Conf.univ.dr. 

Viorina Bragă 

Cu 

comunicare 

 

Universitatea 

Spiru Haret 

Sesiune de 

comunicari 

EIC 2017 

Mai 2017 Campulung 

Muscel 

Conf.univ.dr. 

Odi Mihaela 

Zarnescu 

Cu 

comunicare 

 

Universitatea 

Spiru Haret 

Sesiune de 

comunicari 

EIC 2017 

Mai 2017 Campulung 

Muscel 

Lect.univ.dr. 

Adina Tofan 

Cu 

comunicare 

 

Universitatea 

Naţională de 

Apărare 

Sesiune de 

comunicari 

Aprilie  

2017 
Bucureşti Lect.univ.dr. 

Robert 

Dragomir 

Cu 

comunicare 

 

Universitatea 

Naţională de 

Apărare 

Sesiune de 

comunicari 

Aprilie  

2017 
Bucureşti Lect.univ.dr. 

Daliana 

Tascovici 

Cu 

comunicare 

 

Universitatea 

Spiru Haret 
Sesiune de 

comunicari 

EIC 2017 

Mai 2017 Câmpulung Lect.univ.dr. 

Robert 

Dragomir 

Cu 

comunicare 

 

Universitatea 

Spiru Haret 
Sesiune de 

comunicari 

EIC 2017 

Mai 2017 Câmpulung Lect.univ.dr. 

Daliana 

Tascovici 

Cu 

comunicare 

 

Universitatea 

Spiru Haret 
Sesiune de 

comunicari 

EIC 2017 

Mai 2017 Câmpulung Lect.univ.dr. 

Cristina 

Năftănăilă 

Cu 

comunicare 

 

V. Cercetarea ştiinţifică a studenţilor/masteranzilor  

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

Sisteme financiar-bancare din 

perspectiva secolului XXI 

 

Teme de cercetare propuse: 

1. Finantari europene pentru 

dezvoltarea turismului local si 

national  
2. Obiectivele şi instrumentele 

politicii monetare a Băncii 

Naţionale în contextul integrării 

Lect.univ.dr. Crisitina Năftănăilă 

Lect.univ.dr. Adina Tofan 

Lect.univ.dr. Avram Laurenția 

Februarie 2017 
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europene 

3. Studiu comparativ privind 

fiscalitatea în România şi statele 

Uniunii Europene 

4. Inflatia si somajul din Romania 

in perioada 2014-2016 

5. Dobanda bancara si implicatiile 

ei asupra economiei romanesti 

 

Provocări contabile şi 

informatice pentru eficientizarea 

activităţii entităţilor economice 

bugetare şi private 

 

Teme de cercetare propuse: 

1. Intocmirea si inregistrarea 

documentelor de intrare si iesire 

privind activele imobilizate 

   2. Structura situaţiilor financiare     

   anuale în conformitate cu  

referenţialul internaţional de 

raportare financiară. 

3. Soluţii informatice suport pentru 

susţinerea activităţilor economice 

Conf.univ.dr. Viorina Bragă 

  Conf.univ.dr. Odi Zărnescu 

  Lect.univ.dr. Dragomir Robert 

Martie 2017 

 

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

- Contabilitate si informatica 

- Finante si fiscalitate 

- Micro şi macroeconomie 

- Management şi psiho-pedagogie 

Martie 2017 Prof univ dr Nica Dumitru 

Conf. univ. dr. Carmen Boloșteanu 

Lect univ dr Daliana Tascovici 

 

VI. Înființarea unei publicații online a facultății  

- bianuală 

- cu ISSN 

- prin CCEA (Centrul de Cercetări Economice Aplicate) 

 

                         Decan,  

   Lect.univ.dr. Laurenţia AVRAM          

 

 

      Centrul de Cercetări Economice Aplicate  

                     Director, 

                 Lect.univ.dr. Robert DRAGOMIR 


