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Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova și Centrele sale de Cercetare,
pentru anul 2016, are în vedere continuarea promovării şi consolidării unui model de reţea de cercetare, care
implică Facultatea şi Programele sale de studii pe următoarele patru direcţii de cercetare, care se asociază cu
Strategia de cercetare ştiinţifică a Facultăţii 2014 – 2020 revizuită şi Strategia de cercetare științifică a
Universităţii Spiru Haret 2014 – 2020:
1. Cercetarea proceselor inovatoare în management și antreprenoriat prin tranziția de la competitivitatea
bazată pe costuri la cea bazată pe inovare pentru susținerea unei dezvoltări economice sustenabile.
Creativitatea, potenţată în toate fazele şi formele educaţiei, activează antreprenoriatul bazat pe inovare iar
exemplele de succes antreprenorial generează modele credibile, care susţin formarea unei culturi a inovării
şi, în cele din urmă, dezvoltarea unei societăţi pentru care inovarea devine principalul factor de creştere a
competitivităţii, transformându-se într-un stil de viaţă.
2. Contabilitatea creativă în mediul economic. Studii și analize privind tehnicile de contabilitate creativă în
fundamentarea deciziilor economice ale utilizatorilor informației contabile. Contabilitatea creativă, are la
bază practici și metode contabile care provin din cele standard cu scopul de a prezenta imaginea companiei,
prin intermediul performanței și poziției financiare a acesteia.
3. Perspectivele dreptului naţional şi european în contextul provocărilor complexe ale societăţii contemporane
4. Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității prin utilizarea unei game largi de
instrumente metodologice ce oferă posibilitatea identificării nevoilor de dezvoltare locală și ulterior
selectarea domeniilor prioritare și tipurilor de intervenții.
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I . Teme colective de cercetare fundamentală1
Tema de cercetare

Teme care
continuă C
sau teme
noi N

Cercetarea proceselor
inovatoare în
management și
antreprenoriat prin
tranziția de la
competitivitatea bazată
pe costuri la cea bazată
pe inovare pentru
susținerea unei
dezvoltări economice
sustenabile

Produse software de
evaluare a agilitatii unei
intreprinderi virtuale

Contabilitatea creativă
în mediul economic

N

Responsabil
tema şi număr
colaboratori2

N

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

N

Conf.univ.dr.
Simona Rotaru
și colab. (1 prof,
3 conf.)

Conf.univ.dr.
Mădălina
Bogdan
(2 conf, 2 lect.,
2 asist.)

Perioada
de
realizare

Aprilie
2016-dec
2017

Iun 2016 –
dec.2018

Martie
2016-dec
2016

1Temele

Obiectivul ţintă
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 in
Romania, schimbarea culturii si
imbunatatirea educatiei
antreprenoriale, finantarea IMM-urilor,
fonduri europene pentru IMM-uri in
exercitiul financiar 2014-2020, solutii
informatice pentru sustinerea
activitatii IMM-urilor.
Cercetarea presupune proiectarea
unor sisteme pentru măsurarea
agilității întreprinderii, axate pe
analiza indicatorilor caracterizanți ai
sistemului. Vor fi studiate cele mai
evolutive
tehnici
utilizate
în
taxonometria sistemelor dinamice. Pe
baza rezultatelor obținute, vor fi
recomandate acele produse software
ce au la bază o tehnologie de
predicție care utilizează o combinație
de algoritmi statistici și de învățare
automată pentru a oferi previziuni cu
un nivel foarte ridicat de precizie și o
viteză mare de calcul. cu ajutorul
cărora,vor managerii întreprinderii
virtuale pot lua decizii cu privire la
activitățile ulterioare.
Studii și analize privind tehnicile de
contabilitate creativă în
fundamentarea deciziilor economice
ale utilizatorilor informației contabile.
Contabilitatea creativă, are la bază
practici și metode contabile care
provin din cele standard cu scopul de
a prezenta imaginea companiei, prin
intermediul performanței și poziției
financiare a acesteia.

Mod propus
de
valorificare

- 1 grant
strategic
finanțat FSE
în parteneriat;
Workshopuri,
studii;

- 1 Grant de
cercetare
național
finanțat
CNCS prin
PNCDI 3

1 Carte de
specialitate;
articole în
reviste de
specialitate

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.
2 Numele colaboratorilor şi tema se vor regăsi la punctul III.
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Tema de cercetare

Strategii de dezvoltare
locală plasate sub
responsabilitatea
comunității

Perspectivele dreptului
naţional şi european în
contextul provocărilor
complexe ale societăţii
contemporane

Teme care
continuă C
sau teme
noi N

Responsabil
tema şi număr
colaboratori2

Perioada
de
realizare

Conf.univ.dr
Moise Simona

Aprilie.
2016 –
dec. 2016

N
(3 conf, 4 lect, 1
asist)
Lect.univ.dr.
Adrian Moise
N.

Strategii de dezvoltare locală plasate
sub responsabilitatea comunității prin
utilizarea unei game largi de - 1 Grant
instrumente metodologice ce oferă strategic
posibilitatea identificării nevoilor de POCU;
workshop,
dezvoltare locală și ulterior selectarea
strategii, studii
domeniilor prioritare și tipurilor de
intervenții.
- 1 Carte de
specialitate;
articole în
reviste de
specialitate

Aprilie
2016-dec
2016

(2 conf, 2 lect.,
2 asist.)

Mod propus
de
valorificare

Obiectivul ţintă

II . Teme colective de cercetare aplicată3
Titlul
proiectului
/contract
Produse software de
evaluare a agilitatii unei
intreprinderi virtuale
O nouă dimensiune a
calitatii în invatamantul
superior juridic
Deontologia funcţiei şi
funcţionarului public în
dreptul românesc şi
comparat, ediţia a-IV-a
Stagii de practică pentru
studenții de la
programele de studii din
domeniul economic și
juridic

Tipul
proiectului
/contract

Perioada
de
realizare

Grant de
cercetare

Grant
strategic

Faza
scriere
Cerere
de
finanțare
Faza
scriere
Cerere
de
finanțare

Proiect cu
finanțare
instituțională

-

Grant
strategic

Faza
scriere
Cerere
de
finanțare

Valoare
pe 2016

300.000

Titular
(T) sau
Partener
(P)

Beneficiar
Finanţator

Responsa
bil temă şi
nr colab.

Titular

PNCDI 3
– 20162020

Simona
Rotaru
1 prof., 3
conf.

1.914.600

Titular

-

Titular

500.000
euro

Titular

FSE –
POCU

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

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
specialitate pe noi
direcții de cercetare;
- 1 eveniment lansare
cărți de specialitate

USH

Nicoleta
Miulescu
2 lect.

- 1 carte de
specialitate

FSE –
POCU

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

- 1 workshop; caiete
de practică; caiete de
seminarii

III. Teme individuale de cercetare4
Nume şi
prenume

Titlul temei
individuale

Departament Științe Economice
Prof.univ.dr.
Informatica judiciară
Laura Gavrilă

Este
parte a
unei teme
colective

Obiectivul temei

Mod
propus de
valorificare

Da
(pct.II.2)

Tratează noţiuni esenţiale privind noile
tehnologii informaţionale şi comunicaţionale

1 Carte de
specialitate

3Temele

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 2016.
4 Temele individuale ale cadrelor didactice pot reflecta inclusiv cercetarea doctorală.
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Nume şi
prenume

Titlul temei
individuale

Este
parte a
unei teme
colective

Conf.univ.dr.
Ilie Dragoș

Municipal Bonds an Important Source
for Local Government Projects
Financing

Da
(pct. I 4)

Conf.univ.dr.
Simona Rotaru

Sisteme informatice avansate pentru
e-servicii

Da
(pct. II. 4)

Conf.univ.dr.
Camelia FIRICĂ

- Does English Take Priority in a
Multilingual Europe?
- On the morphological aspect of the
English neologisms in Romanian
- Dicţionar român-englez-croat;
- You already know a lot, just
practice!

Asist.univ.dr.
Loredana
VăcărescuHobeanu

capabile să permită documentarea
automatizată în domeniul juridic.
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.
Activitatile vor fi centrate pe identificarea
principalelor sisteme informatice ce
guvernează mediul de afaceri, cât şi a
avantajelor noilor metodologii şi arhitecturi
oferite de tehnologia cloud. Scopul
cercetării este de a crea soluții tehnice
pentru
implementarea
tehnologiilor
moderne de calcul, în domeniul economiei
rurale și mediului de afaceri.

Mod
propus de
valorificare

1 articol ISI
Web of
Science

2 articole
BDI

Nu

2 articole BDI - Studia Romanica et Anglica, Zagrebiensia

Nu

1 Dicționar
1 Carte de specialitate

- Assessment methods and
techniques of the professional
performances;
- The major role of the small and
medium-sized businesses in the
market economy

Da
(pct I.1)

Managerial accounting and cost
calculation;

Da
(pct I.3)

Contabilitate financiară.

Da
(pct I.3)

Managementul IMM-urilor

Da
(pct I.1)

Asist.univ.dr.
Cristiana
BOGDĂNOIU

Asist.univ.dr.
Loredana
VăcărescuHobeanu

Obiectivul temei

4

The need to appreciate the employees’
professional performances generated the
elaboration of the multiple methods and
techniques of staff appreciation and gave
birth to the systems of the performances
assessment. More and more organizations
are currently aware that they must have
implemented their own professional
performances assessment system for the
employees.
Tratează noțiuni teoretice și practice privind
contabilitatea de gestiune și calculația
costurilor cu aplicabilitate în întreprinderile
din industria alimentară din România. Se
pune accentul pe costuri, necesare în
luarea deciziilor manageriale.
Tratează o serie de aspecte teoretice şi
practice privind contabilitatea financiară,
pornind de la bazele conceptuale cu care
operează această activitate. De asemenea
sunt prezentate exemple și studii de caz,
având la bază practicile din entitățile
economice.
Cercetarea îşi propune să evidenţieze
importanţa şi necesitatea creării şi
dezvoltării IMM-urilor în ţările bazate pe
economia de piaţă, susținută de o serie

2 articole
BDI

- Carte de
specialitate
Lambert
Academic;

- 1 curs

1 Carte de
specialitate
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Nume şi
prenume

Titlul temei
individuale

Asist.univ.dr.
Sorin DINCĂ

Baze de cunoștințe reprezentate prin
scheme semantice

Lect.univ.dr.
Silvia
Simionescu
Conf.univ.dr.
Elena Bică

The concept of performance in
determining annual financial result

DEPARTAMENT ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE
Alegerea
procedeelor
de
conceptualizare și a limbajului normei
juridice – cerință esențială în
Prof.univ.dr.
elaborarea actelor juridice normative
Mihai Bădescu
Concepte fundamentale în teoria și
filosofia dreptului

Este
parte a
unei teme
colective

Da
(pct. II. 4)

Da
(pct I.3)

Obiectivul temei
argumente.
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.
He often speaks of performance. But it is
known, meaning that concept? We note
that, despite the abundance of uses,
performance is rarely defined, even in
situations where it is the central object of
study. Moreover, neither the origin of this
concept is not widely presented. The
meaning of the concept of performance has
changed over time. He is a polysemous
term, with various meanings depending on
the areas where it is used. This explains
why we speak of economic performance,
economic and financial performance and
financial performance.

Mod
propus de
valorificare

1 Carte de
specialitate

1 Articol BDI

1 participare la Conferință
Da
1 carte de specialitate

Prof.univ.dr.
Gheorghe Bică
Lect.univ.dr.
Ionel Sandu

Migrația ilegală – factor destabilizator
în plan european şi mondial

Nu

Conf.univ.dr.
Dragos Ilie
Lect.univ.dr.
Cristina Banu

Administrarea finanţelor publice şi a
bugetului

Da
(pct I.4)
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Thus, only in the second half of 2015, over
two million people have fled their homes,
crossing desperate and under the threat of
loss of life, many countries and thousands
of kilometers, to Germany, Belgium, France
and the Nordic countries of Europe in the
hope of a life safer and better. And as
always in delicate social situations appear
black and hideous faces of the
opportunists, organized crime networks
have speculated time to stretch out,,
tentacles "in order to obtain financial
returns from poor timing.
Cercetarea îşi propune să evidenţieze
importanţa şi necesitatea utilizării în mod
corespunzător a conceptelor, teoriilor,
paradigmelor şi metodologiilor specifice
domeniului bugetului şi al finanţelor publice,
precum şi interpretarea, corelarea și
compararea instituţiei dreptului finanţelor
publice şi a bugetului, cu instituţii similare
din cadrul altor state şi aplicării tehnicilor și
instrumentelor specifice mediului finanţelor
publice.

1 articol BDI

1 carte de
specialitate
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Nume şi
prenume

Lect.univ.dr.
Adrian Moise

Este
parte a
unei teme
colective

Titlul temei
individuale

Criminalistica.
Elemente
de
metodologie a investigărilor penale;
Money Laundering;
Cyberlaundering;

Da
(pct I.5,
pct. II.4)

Conf.univ.dr.
Mariana Ciocoiu
Lect.univ.dr.
Cristina Banu

Managementul serviciilor publice

Da
(pct I.4)

Asist.univ.drd.
Adriana Sandu

Corupţia în administraţia publică

Da
(pct I.4)

Mod
propus de
valorificare

Obiectivul temei
Conferinţa Internaţională de Drept, Studii
Europene şi Relaţii Internaţionale, în
perioada 12-13 mai 2016 la Bucureşti,
organizată de Universitatea Titu Maiorescu
din Bucureşti şi de Academia Oamenilor de
Ştiinţă din România.
Conferința Științifică
Învăţământul
românesc de Criminalistică, ed. a IV-a,
organizată de Academia de Poliție și
Asociația Europeană pentru Cercetare
Științifică în perioada 7-8 aprilie 2016.
Cercetarea îşi propune să evidenţieze
cunoaştea şi aprofundarea conceptelor
privitoare la managementul serviciilor
publice, studierea relaţiilor de management
din cadrul instituţiilor publice în vederea
descoperirii legităţilor şi principiilor care le
guvernează, a conceperii de noi sisteme,
precum şi studierea metodelor şi tehnicilor
de management care să asigure creşterea
calităţii şi eficienţa serviciilor publice.
Cercetarea şi-a propus să abordeze
corupţia din domeniul administraţiei publice,
extând o legătură directă între acestea, prin
prisma elementului comun şi anume –
funcţionarul public.Lucrarea face o analiză
amplă a administraţiei publice din punct de
vedere funcţional, aspect comparat cu
sistemele consacrate din ţări ale Uniunii
Europene.

1 carte de
specialitate

2 participări
la
Conferințe
internațional
e

1 carte de
specialitate

1 carte de
specialitate

IV. Manifestări ştiinţifice organizate de facultate
Titlul manifestării

Data
manifestării

The 2nd Conference on
Advanced Studies in Law
and Economics

Decembrie,
2016

Loc de
desfăşurare
Craiova

Numele şi prenumele
responsabilului
Prof.univ.dr.
Laura GAVRILĂ – Responsabil
activitatea de cercetare
științifică

Solicitări
aproximative
4.500 lei

Caracterul
manifestării
Internaţional

VI. Cercetarea ştiinţifică a studenţilor/masteranzilor
A. Organizarea cercurilor ştiinţifice cu studenţi/masteranzi
Denumirea cercului

Program de
studiu

Coordonatori

Programarea
şedinţelor

Sala

Departament Științe Economice
Responsabil activitate cercetare ştiinţifică studenţi şi masteranzi: lect.univ.dr. Loredana VĂCĂRESCU-HOBEANU
CIEL – Manager – Cerc şi
Laborator de contabilitate
informatizată

Contabilitate şi
Informatică de
Gestiune

Conf.univ.dr. Madălina BOGDAN –
coordonator de specialitate
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10 Ianuarie 2016
10 Martie 2016
10 Iunie 2016
10 Noiembrie 2016

Et. 3
Sala 301
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Conf.univ.dr. Madălina BOGDAN –
coordonator de specialitate

15 Ianuarie 2016
15 Martie 2016
15 Iunie 2016
15 Noiembrie 2016

Parter
L1

Conf.univ.dr Camelia FIRICĂ
- coordonator de specialitate

30 Ianuarie 2016
30 Martie 2016
30 Iunie 2016
30 Noiembrie 2016

Et. 2
Sala 200

Departament Științe Juridice și Administrative
Responsabil activitate cercetare ştiinţifică studenţi şi masteranzi: lect.univ.dr. Andreea PAPA
Cercul ştiinţific de drept
Conf. univ. dr. COSTACHE Gheorghe –
O dată pe semestru
public
coordonator de specialitate
Drept
Cercul ştiinţific de drept
Conf. univ. dr. CIOCOIU Mariana –
O dată pe semestru
privat
coordonator de specialitate

Sala 201

Cercul ştiinţific Științe
Administrative

Sala 204

DIAFIN-RISC.EV – Cerc şi
Laborator de Finanţe şi
bănci

Finanțe - Bănci

Labor limbi străine –
English for business

Toate
programele de
studii

Administrație
Publică

Lect. univ. dr. Cristiana BANU –
coordonator de specialitate

O dată pe semestru

Sala 202

B. Organizarea sesiunilor ştiinţifice cu studenţi/masteranzi
Tematica sesiunii
A II a Conferință - Cercetări studențești în
științe economice, juridice și administrative

Perioada organizării
sesiunii

Responsabili

Decembrie, 2016

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

Întocmit,
Responsabil cercetarea ştiinţifică,
Prof. univ. dr. Laura GAVRILĂ
Data: 15.12.2015

Vizat,
Director Departament Științe Economice,
Conf. univ. dr. Mădălina CONSTANTINESCU
Director Departament Științe Juridice și Administrative,
Conf.univ.dr. Mariana CIOCOIU

Aprobat în sedința Consiliului Facultății de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova
Decan,
Conf. univ. dr. Dragoș ILIE
Data: …………………………………………..
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