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Planul de cercetare pentru anul universitar 2019 - 2020 

 

Facultatea de ȘTIINȚE ECONOMICE CÂMPULUNG îşi propune, în anul 2019 - 

2020 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: 

 teorie şi practică contabilă, 

 teorie şi aplicaţii informatice pentru gestiunea entităţilor economice, 

 management financiar-contabil, 

 analiză economico-financiară pentru IMM – uri, modelare, prognoză şi 

analiză economică, 

 consiliere și orientare în carieră a studenților, masteranzilor și a altor 

categorii interesate. 

Planul de cercetare are la bază misiunea sa exprimată prin pregătirea şi formarea 

viitorilor specialişti în domeniul economic şi dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică 

vizând două componente majore: 

 cercetarea ştiinţifică de profil pentru cadre didactice, studenți și masteranzi 

ghidată de problematica economică actuală locală și națională în vederea oferirii 

de soluții teoretice și practice, 

 identificarea şi diagnosticarea în mediul de afaceri a problemele reale cu care 

sunt confruntați și soluțiile elaborate de rezolvare a acestora prin cercetare 

științifică de profil.  

Dezideratul Planului de cercetare pentru anul universitar 2019-2020 este acela de a crea 

un cadru de implementare a unor obiective asumate la nivelul facultăţii cu scopul de a 

performa la nivelul universităţii şi de a contribui la ridicarea prestigiului cercetării în rândul 

celorlalte universităţi şi instituţii de profil din ţară şi străinătate.  

Prin acest plan de cercetare ne dorim să fixăm obiective pertinente, realizabile și 

focalizate pe nevoile descoperite în mediul economic ca urmare a cercetărilor și observațiilor 

făcute la nivel local și național, atât de noi ca facultate cât și de specialiștii în domeniu. 
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Structura planului de cercetare include: 

- Teme colective de cercetare fundamentală; 

- Teme individuale de cercetare fundamentală şi aplicate; 

- Manifestări ştiinţifice organizate la nivelul facultăţii şi CCEA atât pentru cadrele 

didactice, cât şi pentru studenţi/masteranzi; 

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

comunicare) 

- Întâlniri cu mediul de afaceri și reprezentanți ai instituțiilor bugetare organizate 

la nivelul facultății și derulate prin Centrul de Cercetări Economice Aplicate 

- Cercetarea ştiinţifică a studenţilor/masteranzilor  

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

Cercetări Economice Aplicate și are ca scop principal: 

-  creşterea calităţii produselor cercetării ştiinţifice; 

- diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice prin sporirea gradului de vizibilitate a 

acestora; 

- găsirea şi atragerea surselor de finanţare a cercetării ştiinţifice; 

- crearea şi continuarea partenerialelor pentru realizarea proiectele propuse cu mediul de 

afaceri local. 
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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) 

1. Fondurile 

europene suport 

pentru dezvoltarea 

mediului 

antreprenorial in 

Regiunea Sud 

Muntenia 

 

1.1.  identificarea 

măsurilor de stimulare 

a gradului de absorbție 

a fondurilor europene; 

1.2.  profilul juridic al 

entităților finanțate din 

fondurile europene; 

1.3. forme de 

organizare a afacerilor; 

1.4.  modificări ale 

sistemului fiscal în 

România; 

1.5. auditarea 

fondurilor europene; 

1.6. rolul sistemului 

bancar în 

implementarea 

finanțării prin fonduri 

europene 

1.7. prelucrarea și 

interpretarea automată 

a datelor rezultate în 

urma obținerii datelor 

recrutate din  

cercetare; 

1.8. armonizarea 

valorilor intelectuale și 

profesionale în piața 

muncii; 

C Responsabil proiect –

conf. univ. dr. Viorica 

Bragă  
Membrii în proiect: 

1 - profesor universitar; 

5 - conferenţiari; 

2 - lectori; 

 

 

2018-2021 Măsurarea 

gradului de 

implement

are a 

afacerilor 

care au 

avut ca 

instrument

e de 

finanțare 

fondurile 

europene 

destinate 

mediului 

rural și 

urban 

atrase în 

perioada 

2014-2020 

în 

Regiunea 

Sud 

Muntenia 

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 – conf 

univ dr Robert 

Dragomir. 

Membrii în proiect: 

1 - profesor universitar; 

5 - conferenţiari; 

2 - lectori; 

 

2016 - 2019 Determinar

ea 

potenţialul

ui turistic 

real al 

zonei 

Muscel 

 

Identificar

ea şi 

valorificar

ea 

resurselor 

cheie cu 

scopul 

maximizări

i 

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.Studiul privind 

analiza pieței muncii 

locale din perspectiva 

nevoilor de 

competențe și 

deprinderi necesare 

angajatorilor 

 

3.1. Analiza situaţiei 

economico-sociale a 

regiunii;  

3.2. Corelarea 

programelor de 

formare profesională 

continuă cu cerințele 

pieței 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 resurselor 

umane; 

3.6. Identificarea unor 

modele matematice 

utilizabile în 

optimizarea 

necesarului de resurse 

umane;  

3.7.  Analiza resursei 

umane neocupate şi 

stabilirea calificărilor 

necesare pentru 

stimularea gradului de 

ocupare; 

3.8; Procesarea şi 

interpretarea datelor 

rezultate; 

3.9.  Nevoia de 

calificare a resursei 

umane decizionale, la 

nivelul IMM-urilor, 

din zona cercetată 

 

N Responsabil proiect – 

conf univ dr Odi 

Mihaela Zărnescu  

Membrii în proiect: 

1 - profesor universitar; 

5 - conferenţiari; 

2 - lectori; 

 

2018 - 2021 Cunoaştere

a 

necesarului 

de forță de 

muncă și 

calificările 

aferente 

cerute de 

angajatorii 

locali 

 

Elaborarea 

unor 

strategii de 

optimizare 

a nevoilor 

privind 

resursa 

umană de 

către 

mediul 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 

Auditul intern 

la instituții 

publice și 

entități private 

– sursă 

remarcabilă de 

valoare 

adăugată pentru 

activitatea 

managerială a 

acestora  

Punctul 

1.1 și 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Finantarile din 

fonduri 

europene in 

Regiunea Sud 

Muntenia  

Punctul 

1.1, 1,5 

Punctul 

3.1, 3.3, 

3.5 

Punctul 

2.4-5, 2.8 

Analiza noilor reglementări contabile 

 

Structura finanțărilor din fonduri 

europene 

Publicarea de 

lucrari in 

conferintele 

internationale si 

nationale 

 

Conf.univ.dr.Odi 

Mihaela Zărnescu 

Subdomenii 

propice de 

dezvoltare a 

Regiunii Sud 

Muntenia 

Punctul 

1.4 

Punctul 

3.1, 3.3, 

3.5 

Punctul 

2.4-5, 2.8 

Analiza activităților desfășurate de 

entitățile economice în Regiunea Sud 

Muntenia 

Elaborarea unui 

studiu si 

publicarea de 

lucrari in 

conferintele 

natioanle si 

internationale 

Conf.univ.dr. 

Carmen 

Bolosteanu 

Funcții Robin 

pe suprafețe 

neorientabile 

Punctul 

1.7 

Punctul 

2.9 

Punctul 

3.8 

Aplicarea modelelor matematice cele 

mai adecvate temei centrale 

Publicarea de 

articole si a unui 

studiu. 

 

Conf.univ.dr. 

Robert Dragomir 

Influenţa 

proiectelor cu 

fonduri 

nerambursabile 

asupra 

iniţiativelor 

antreprenoriale 

în România – 

Regiunea de 

dezvoltare Sud 

Muntenia 

Punctul 

1.7 

Punctul 

2.9, 2.12 

Punctul 

3.2, 3.8-

3.9 

Influenţe pozitive şi negative asupra 

mediului economic ale utilizării 

fondurilor nerambursabile în 

România – Regiunea de dezvoltare 

Sud Muntenia 

Elaborarea unui 

studiu si 

publicarea de 

lucrari in 

conferintele 

natioanle si 

internationale 

 

Lect.univ.dr. 

Daliana 

Tascovici 

Adaptarea 

educatiei la 

cerintele si 

nevoile pietei 

muncii 

Punctul 

1.8 

Punctul 

3.1, 3.2, 

3.8 

Identificarea discrepanțelor între 

setul de cunostinte, priceperi, 

deprinderi oferite de învățământ și 

cele cerute de piața muncii; 

dezvoltarea competentelor si 

instrumentelor necesare 

absolventilor pentru insertia pe piata 

muncii 

Publicarea de 

articole pentru 

comunicarile 

stiintifice interne si 

internationale. 

 

 

 



 7 

 

Lect.univ.dr. 

Cristina 

Năftănăilă 

Analiza 

evoluției pieței 

muncii din 

România în 

perioada 2015-

2019 

Punctul 

1.6 

Punctul  

2.5 

Punctul 

2.7 

Punctul 

3.4 

Analiza: 

- indicatorului de necorelare a 

calificărilor pe piața muncii; 

- evoluției câștigului salarial nominal 

net (variația anuală); 

- productivității orară a muncii în 

România și Uniunea Europeană; 

- indicelui compozit de incluziune 

socială în perioada 2007-2017. 

Publicarea de 

articole pentru 

comunicarile 

stiintifice interne si 

internationale. 

 

Conf.univ.dr. 

Laurentia Avram 

Elemente 

juridice ale 

afacerii in 

economia 

contemporana 

din România 

Punctul 

1.2, 1.3 

Punctul 

2.1, 2.10-

11 

Punctul 

3.2, 3.7 

 

Identificarea și analiza elementelor 

juridice actuale în contextul 

încurajării activității de 

antreprenoriat 

Elaborarea de 

articole științifice 

şi publicarea 

acestora la sesiuni 

si conferinte 

Elaborarea unei 

cărți de 

specialitate. 

 

 

 

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 2019 Câmpulung 

Muscel 

Bragă Viorica 

Zărnescu Odi  

Robert Dragomir 

Daliana Tascovici 

Avram Laurenția 

Năftănăilă Cristina 

22 Naţional 

Sesiune de 

comunicari 

stiintifice 

naţională cu 

participare 

internațională 

 24-25 Mai 

2019 

Câmpulung 

Muscel 

Avram Laurenția 

Năftănăilă Cristina 

Bragă Viorica 

Zărnescu Odi  

Robert Dragomir 

Daliana Tascovici 

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

participe (cu sau fără comunicare) 

 

Instituţia 

organizatoare 

Titlul 

manifestării 

Data 

manifestă

rii 

Locul  

desfăşurării 

Numele şi 

prenumele 

participantului 

Participare 

CU sau 

FĂRĂ 

comunicare 

Titlul 

comunicării 

Universitatea 

Spiru Haret 

Sesiune de 

comunicări EIC 

2020 

Mai 2020 Câmpulung 

Muscel 

Prof.univ.dr. 

Nica Dumitru 

Cu 

comunicare 

Instrumente 

financiare 

pentru 

finanțarea 

proiectelor 

economice  

Universitatea 

Spiru Haret 

Sesiune de 

comunicări EIC 

2020 

Mai 2020 Câmpulung 

Muscel 

Conf.univ.dr. 

Viorina Bragă 

Cu 

comunicare 

Necesitatea 

unui 

comportament 

etic in afaceri 

Universitatea 

Spiru Haret 

Sesiune de 

comunicări EIC 

2020 

Mai 2020 Câmpulung 

Muscel 

Conf.univ.dr. 

Avram 

Laurenția 

Cu 

comunicare 

Elemente 

juridice ale 

afacerii in 

economia 

contemporana 

din România 

ICESBA 2019 Sesiune de 

comunicari 

Noiembrie  

2019 
Bucureşti Prof.univ.dr. 

Nica Dumitru 

Cu 

comunicare 

 

ICESBA 2019 Sesiune de 

comunicari 

Noiembrie  

2019 
Bucureşti Conf.univ.dr. 

Viorina Bragă 

Cu 

comunicare 

 

Universitatea 

Spiru Haret 

Sesiune de 

comunicări EIC 

2020 

Mai 2020 Campulung 

Muscel 

Conf.univ.dr. 

Odi Mihaela 

Zarnescu 

Cu 

comunicare 

Facilități fiscale 

pentru 

antreprenoriat 

Universitatea de 

Stat ,,Dimitrie 

Cantemir” 

Conferința 

științifică cu 

participare 

internațională 

,,Biodiversitatea 

în contextul 

schimbărilor 

climatice”, ediția 

a III-a 

Noiembrie  

2019 
Chișinău Conf.univ.dr. 

Robert 

Dragomir 

Cu 

comunicare 

Soluții moderne 

specifice 

activității de 

turism 

Universitatea de 

Stat ,,Dimitrie 

Cantemir” 

Conferința 

științifică cu 

participare 

internațională 

,,Biodiversitatea 

în contextul 

schimbărilor 

climatice”, ediția 

a III-a 

Noiembrie  

2019 
Chișinău Lect.univ.dr. 

Daliana 

Tascovici 

Cu 

comunicare 

 

Universitatea de 

Stat ,,Dimitrie 

Cantemir” 

Conferința 

științifică cu 

participare 

internațională 

,,Biodiversitatea 

în contextul 

schimbărilor 

climatice”, ediția 

Noiembrie  

2019 
Chișinău Conf.univ.dr. 

Zărnescu Odi 

Cu 

comunicare 
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a III-a 

Universitatea 

Naţională de 

Apărare 

Sesiune de 

comunicari 

Aprilie  

2020 
Bucureşti Lect.univ.dr. 

Daliana 

Tascovici 

Cu 

comunicare 

 

Universitatea 

Spiru Haret 

Sesiune de 

comunicări EIC 

2020 

Mai 2020 Câmpulung 

Muscel 

Lect.univ.dr. 

Daliana 

Tascovici 

Cu 

comunicare 

Adaptarea 

educatiei la 

cerintele si 

nevoile pietei 

muncii 

Universitatea 

Naţională de 

Apărare 

Sesiune de 

comunicari 

Aprilie  

2020 
Bucureşti Conf.univ.dr. 

Robert 

Dragomir 

Cu 

comunicare 

 

Universitatea 

Spiru Haret 
Sesiune de 

comunicări EIC 

2020 

Mai 2020 Câmpulung Conf.univ.dr. 

Robert 

Dragomir 

Cu 

comunicare 

Contribuția și 

influența 

fondurilor 

nerambursabile 

în dezvoltarea 

climatului 

economic în 

Regiunea Sud 

Muntenia 

Universitatea 

Spiru Haret 
Sesiune de 

comunicări EIC 

2020 

Mai 2020 Câmpulung Lect.univ.dr. 

Cristina 

Năftănăilă 

Cu 

comunicare 

Evoluției pieței 

muncii din 

România în 

perioada 2015-

2019 

Universitatea 

Spiru Haret 
Sesiune de 

comunicări EIC 

2020 

Mai 2020 Câmpulung Conf.univ.dr. 

Carmen 

Boloșteanu 

Cu 

comunicare 

Aplicarea 

modelelor 

matematice în 

economie 

 

 

V. Cercetarea ştiinţifică a studenţilor/masteranzilor  

A. Organizarea cercurilor ştiinţifice cu studenţi/masteranzi 

Denumirea  cercului Coordonatori Programarea şedinţelor 

Provocari actuale in 

contabilitate  

Teme de cercetare propuse: 

- Aplicarea standardelor 

internationale de contabilitate de 

catre societatile cotate la busa de 

valori 

- Adaptarea profesiei contabile la 

noile tehnologii 

- Controlul fiscal și evaziunea 

fiscală; 

Conf.univ.dr. Viorina Bragă 

  Conf.univ.dr. Odi Zărnescu 

  Conf.univ.dr. Dragomir Robert 

 

Februarie 2020 
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- Securitatea datelor în afaceri 

- Afaceri online 

- Aplicațiile persuasiunii în 

marketing și antreprenoriat; 

- Eliminarea sărăciei, marea 

provocare a secolului XXI; 

 

 Economistii manageri pentru 

afaceri de succes  

Teme de cercetare propuse: 

- Etica în afaceri 

- Cadrul legislativ factor de 

importanță majoră în dezvoltarea 

afacerilor 

- Școala de bani și economisirea 

- Comparaţii privind stadiul de 

dezvoltare a pieţei forţei de muncă 

în regiunile de dezvoltare ale 

Uniunii Europene. 

- Sisteme informatice de asistarea 

deciziei manageriale 

- Alternative educaționale în noul 

economic 

Conf.univ.dr. Avram Laurenția 

Lect.univ.dr. Crisitina Năftănăilă 

   Lect.univ.dr. Daliana Tascovici 

Martie 2020 

 

B. Organizarea sesiunilor ştiinţifice cu studenţi/masteranzi 

Tematica sesiunii Perioada organizării sesiunii Responsabili 

- Contabilitate şi informatica 

- Finante şi fiscalitate 

- Micro şi macroeconomie 

- Management şi psiho-pedagogie 

Martie 2020   Conf.univ.dr. Odi Zărnescu 

Conf.univ.dr. Viorina Bragă 

Conf.univ.dr. Avram Laurenția 

Conf. univ. dr. Robert Dragomir 

Lect univ dr Daliana Tascovici 

Lect univ dr Cristina Năftănăilă 

 

 

                         Decan,  

Conf.univ.dr. Laurenţia AVRAM          

 

      Responsabil cu cercetarea ştiinţifică 

             Conf.univ.dr. Robert DRAGOMIR 


