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Planul de cercetare pentru 2015

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova – Departamentul de
Științe Economice şi Centrul European de Studii Manageriale în Administrarea Afacerilor, pentru anul
2015, are în vedere continuarea promovării şi consolidării unui model de reţea de cercetare, care implică
Facultatea şi Centrul său de cercetare pe următoarele patru direcţii de cercetare, care se asociază cu
Strategia de cercetare ştiinţifică a facultăţii 2014 – 2020 şi Strategia de cercetare științifică a Universităţii
Spiru Haret 2014 – 2020:
1. Dinamizarea sectorului IMM-urilor și provocările antreprenoriatului. IMM-urile sunt adevăratul
motor al economiei și susţin o creştere sustenabilă. Nenumărate studii au arătat faptul că antreprenorii
pot genera două treimi din locurile de muncă, iar crearea unui mediu antreprenorial competitiv,
promovarea antreprenoriatului și susţinerea IMM-urilor trebuie să reprezinte nu numai priorități
guvernamentale ci și o prioritate a cercetării proceselor manageriale și antreprenoriale.
2. Agenţi inteligenţi pentru fundamentarea deciziilor pe pieţele financiare online. Emergenţa şi
consolidarea economiilor globale, virtualizarea pieţei bursiere impun profunde transformări modului
tradiţional de derulare al tranzactiilor, întrucât tehnologia şi Internetul au schimbat dramatic maniera de
realizare a acestora, determinând reconsiderarea strategiilor de tranzacţionare şi utilizarea
oportunităţilor oferite de noile tehnologii informaţionale. Condiţie necesară asigurării unei corecte
fundamentări a deciziilor de tranzacţionare pe pieţele financiare online devine utilizarea ag.inteligenţi
care vor căuta cea mai bună informatie, respectiv cea mai bună cotaţie şi vor negocia în raport cu
anumite obiective şi criterii stabilite, astfel încât să se poată construi un portofoliu strategic care să
protejeze investiţia de capital.
3. Studii privind armonizarea contabilității prin internaționalizare. Abordări metodologice (normative,
empirice, interpretativ-constructiviste, etc) care să ofere o perspectivă interdisciplinară asupra ariei
procesului de internaționalizare a contabilității și consecințele asupra mediului economico-social
românesc și nu numai. Operaționalizarea în mediul românesc a instrumentelor contabilității
manageriale specifice întreprinderilor care activează într-un mediu globalizat și financiarizat; Impactul
internaționalizării contabilității asupra profesiei.
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I . Teme colective de cercetare fundamentală1
Tema de cercetare

Dinamizarea sectorului
IMM-urilor și
provocările
antreprenoriatului.

Agenţi inteligenţi
pentru fundamentarea
deciziilor pe pieţele
financiare online

Teme care
continuă C
sau teme
noi N

N

N

Responsabil
tema şi număr
colaboratori
(1 prof, 2 conf, 3
lect , 4 asist)2

Conf.univ.dr.
Mădălina
Constantinescu şi
colab.
(1 prof, 3 conf.)

Prof.univ.dr.
Laura Gavrilă
Ştefănescu
(1 prof, 3 conf, 2
asist.)

1Temele

Perioad
a de
realizare

Martie
2015-dec
2015

Mai
2015-dec
2017

Obiectivul ţintă

Mod propus de
valorificare

Cercetarea va dezbate teme
legate de strategii
guvernamentale si programe
de sustinere si dezvoltare a
sectorului IMM-urilor,
incurajarea investitiilor,
obstacole in crearea unui
mediu antreprenorial puternic
- 1 grant strategic
in Romania, schimbarea
finanțat FSE în
culturii si imbunatatirea
parteneriat;
educatiei antreprenoriale,
Workshopuri,
finantarea IMM-urilor, fonduri
studii;
europene pentru IMM-uri in
exercitiul financiar 2014-2020,
solutii informatice pentru
sustinerea activitatii IMMurilor, importanta
preductibilitatii mediului fiscal,
simplificare legislativa si
eliminarea birocratiei.
Cercetarea are in vedere
abordarea susținută de
mediul agentului bazat pe
simulare folosind tehnologia
JADE care oferă posibilitatea
de a combina comportamente
simple ale operatorilor de pe
piața financiară pentru a crea
comportamente complexe
care includ: comportamente
- 1 grant de
secvențiale și comportamente
cercetare
paralele. Totodată se va avea
UEFISDU;
in vedere și faptul că
Articole publicate
informația electronică și
şi participări
datele vehiculate prin retelele
conferinte
de calculatoare au devenit
elemente centrale in jurul
carora se dezvolta noi tipuri
de tranzacții, noi forme de
manifestare a strategiilor de
tranzacționare, si nu in ultimul
rand noi tehnologii
informationale si
comunicationale – agentii
inteligenti financiari.

de cercetare colectivă fundamentală trebuie să reflecte direcţiile strategice ale cercetării ştiinţifice ale facultăţii, aşa cum
sunt detaliate în Strategia fiecărei facultăţi. Aceste teme pot reprezenta, inclusiv, baza de realizare de noi cursuri universitare ori
de îmbunătăţire a celor existente.
2Numele colaboratorilor şi tema se vor regăsi la punctul III.
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Tema de cercetare

Teme care
continuă C
sau teme
noi N

Responsabil
tema şi număr
colaboratori
(1 prof, 2 conf, 3
lect , 4 asist)2

Perioad
a de
realizare

Conf.univ.dr
Madalina Bogdan

Studii privind
armonizarea
contabilității prin
internaționalizare

N
(3 conf, 4 lect, 1
asist)

Feb.
2014 –
dec.
2014

Obiectivul ţintă

Mod propus de
valorificare

Cercetarea va viza: Cauzele
și caracteristicile
internaționalizării contabilității
firmelor în lumea
contemporană; Normalizarea
contabilității românești în
contextul integrarii europene
- 1 contract de
și globalizarii afacerilor;
cercetare; Articole
Aplicarea IAS/IFRS în
publicate şi
România între teorie și
participări la
practică; Costuri și avantaje
conferințe
ale internationalizării
contabilității firmelor
românești; Compatibilizarea
reglementărilor privind
controlul calității informației
contabile (auditul) cu
practicile internaționale.

II . Teme colective de cercetare aplicată3

Titlul
proiectului
/contract

Intelligent agents to
support decisions on
financial online markets

Pregătiți pentru viitor

O nouă dimensiune a
calitatii în invatamantul
superior economic
Sprijin pentru tranziția cu
succes de la studiu la
piața muncii a studenților
cu specializări economice

Tipul
proiectului
/contract

Grant de
cercetare

Proiect
strategic

Grant
strategic

Grant
strategic

Perioad
a de
realizare

Sub
evaluare

Sub
evaluare

Sub
evaluare

Sub
evaluare

Valoare
pe 2013

496.363

Titular
(T)
sau
Parte
ner
(P)

Titular

Beneficiar
Finanţator

RU-TE2014-4

Responsabi
lul temei şi
nr colab.

Laura
Gavrilă
1 prof., 2
conf.

Titular

FSE –
POSDRU,
DMI 2.3

Mădălina
Constantine
scu
1 prof., 4
conf., 2 lect

1.914.600

Titular

FSE –
POSDRU,
DMI 1.2

Camelia
FIRICĂ
3 conf., 2
lect., 2 asist.

431.372

Parten
er

2.520.094

3Temele

FSE –
POSDRU,
DMI 2.1

Ion Viorel
MATEI
1 prof., 2
conf., 1 lect

Mod de
valorificare până la
sf. anului
1 Raport de
cercetare final, 1
Parteneriat, 3
articole ISI, 5
articole BDI, 3
particip. conferinţe
- cursuri de formare
profesională;
calificări în domeniul
IT, turismului pentru
personalul angajat
din diverse instituții.
- cursuri de
specialitate pe noi
direcții de cercetare;
- 1 eveniment
lansare cărți de
specialitate
- 1 workshop; 2
seminarii
informative

de cercetare colectivă aplicativă trebuie să reflecte activitatea de cercetare în cadrul proiectelor/contractelor aflate în
derulare sau care vor fi depuse spre finanţare în anul 2012.
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III. Teme individuale de cercetare4
Nume şi
prenume

Dacă face
parte dintr-o
temă
colectivă

Titlul temei
individuale

Prof.univ.dr.
Laura Gavrilă

Sisteme informatice pentru
asistarea deciziei financiare

Conf.univ.dr.
Ilie Dragoș

Creditele şi scrisorile de
garanţie bancară în
dezvoltarea
antreprenoriatului pe timp
de criză

Nu

Conf.univ.dr.
Ilie Dragoș

Obligaţiunile municipale - o
importantă sursă de
finanţare a proiectelor
administraţiilor publice
locale

Nu

Asist.univ.drd
Cristiana
BOGDĂNOIU

Perfectionarea contabilitatii
de gestiune si calculatiei
costurilor prin metoda
standard cost

Da (pct.I.3)

Asist.univ.dr.
Sorin DINCĂ

Baze de cunoștințe
reprezentate prin scheme
semantice

Da (pct.I.2)

Da (pct.I.2)

Obiectivul temei
Tratează noţiuni esenţiale privind
noile tehnologii informaţionale şi
comunicaţionale capabile să permită
asistarea deciziilor financiare. Pune
accentul pe concepte şi arhitecturi
hardware, sfera sistemelor suport de
asistare.
Cercetarea vizează identificarea
impactului instrumentelor
de
creditare precum şi cel al
instrumentelor de garantare utilizate
de antreprenori asupra indicatorilor
economico-financiari
şi
asupra
fluxului de lichidităţi. Rezultatele
cercetării arată că antreprenorii care
şi-au securizat afacerile prin scrisori
de garanţie bancară au înregistrat
fluxuri de lichidităţi pozitive şi o
situaţie mai bună a principalilor
indicatori economico-financiari cu
efecte pozitive asupra relaţiei
acestora cu mediul de afaceri.
Obiectivul constă în a efectua o
analiză SWOT care să cuantifice cât
mai exact decizia cetăţenilor,
beneficiari ai proiectelor finanţate de
Primăria Craiova de a investi în
obligaţiuni municipale. În acest fel
decidenții pot asigura o sursă de
finanţare
suplimentară
pentru
obiectivele de interes public local şi
care să ofere o structură sustenabilă
a datoriei publice locale.

Mod propus de
valorificare

1 Carte de
specialitate

1 articol ISI
Thomson Web
of Science

1 articol ISI
Thomson Web
of Science

Abordări moderne în calculul şi
analiza costurilor

1 Carte de
specialitate

Reconsiderea conceptului de sistem
master-slave bazat pe scheme
semantice și aplicarea rezultatelor
cercetării în modelarea reprezentării
cunoștințelor distribuite și utilizarea
acestor rezultate în domeniul
sistemelor de dialog.

1 Carte de
specialitate

IV. Manifestări ştiinţifice organizate de facultate
Titlul manifestării

4

Data
manifestării

Locul
desfăşurării

Numele şi prenumele
responsabilului

Temele individuale ale cadrelor didactice pot reflecta inclusiv cercetarea doctorală.

4

Solicitări
aproximat
ive

Caracterul
manifestării
(ex. Naţional sau
Internaţional)

The 8th International
Conference of CESMAA
and MFC_Craiova

4-5
Decembrie,
2015

Craiova

Prof.univ.dr.
Laura Gavrilă – director
Centru cercetare

4.500lei

Internaţional

VI. Cercetarea ştiinţifică a studenţilor/masteranzilor
A. Organizarea cercurilor ştiinţifice cu studenţi/masteranzi
Program de
studiu

Denumirea cercului

Coordonatori

Programarea
şedinţelor

Sala
Et. 3
Sala 301

Contabilitate şi
Informatică de
Gestiune

Conf.univ.dr. Madălina BOGDAN
– coordonator de specialitate

10 Ianuarie 2015
10 Martie 2015
10 Iunie 2015
10 Noiembrie 2015

DIAFIN-RISC-EV

Finanţe Bănci

Conf.univ.dr. Dragoş ILIE –
coordonator de specialitate

15 Ianuarie 2015
15 Martie 2015
15 Iunie 2015
15 Noiembrie 2015

Et. 1
Sala L1

Labor limbi străine –
English for business

Toate programele
de studii

Conf.univ.dr Camelia FIRICĂ coordonator de specialitate

30 Ianuarie 2015
30 Martie 2015
30 Iunie 2015
30 Noiembrie 2015

Et. 2
Sala 200

CIEL – Manager – Cerc şi
Laborator de contabilitate
informatizată

Responsabil activitate cercetare ştiinţifică studenţi şi masteranzi: lect.univ.dr. Loredana VĂCĂRESCU-HOBEANU

B. Organizarea sesiunilor ştiinţifice cu studenţi/masteranzi
Tematica sesiunii

Perioada organizării
sesiunii

Responsabili

Al VII lea simpozion ştiinţific al studenţilor şi
masteranzilor : Cercetări studențești în
business, management, finanțe, contabilitate

5 Decembrie, 2015

Lect.univ.dr Loredana VĂCĂRESCU-HOBEANU –
responsabil cercetare ştiinţifică studenți și masteranzi

Întocmit,
Responsabil Cercetare Științifică:

Director departament:

Prof.univ.dr. Laura GAVRILĂ

Conf.univ.dr. Mădălina Constantinescu

Data: …………………………..
Aprobat în sedința Consiliului Facultății de Management Financiar Contabil - Craiova
Decan,
Conf.univ.dr. ILIE Dragoș
Data: …………………………..
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