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RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
IANUARIE - IUNIE 2015
a. Introducere
Strategia cercetării ştiinţifice urmăreşte să integreze Facultatea de Management Financiar Contabil
Craiova în spaţiul naţional, european şi internaţional al cercetării-dezvoltării, acordând propriile obiective ale
cercetării ştiinţifice cu cele ale Universităţii Spiru Haret şi Planului Naţional de Cercetare Dezvoltare. Strategia
adoptată îşi propune să dezvolte cercetarea ştiinţifică astfel ca ea să devină nu doar sursă suplimentară de venit,
ci suport esenţial al procesului de formare, cu scopul creşterii performanţelor serviciilor educaţionale.
În concordanţă cu domeniile prioritare de cercetare stabilite de către Consiliul Naţional al Cercetării
Ştiinţifice şi ţinând cont de domeniile de cercetare în care facultatea noastră are resurse de competenţă validate,
domeniul fundamental de cercetare este: economie şi dezvoltare durabilă, managementul cunoaşterii, tehnologii
informaţionale pentru asistarea deciziilor de management, audit şi guvernanţă corporativă, finanțe applicate,
politici contabile moderne, antreprenoriat.
Planul de cercetare al anului 2015 a stabilit pentru colectivul de cadre didactice al Facultății de
Management Financiar Contabil, 3 mari direcții de cercetare ceea ce a impus serioase preocupări pentru
activitatea de cercetare științifică. Aceste preocupări au fost îndreptate spre obținerea de rezultate concretizate în
articole publicate în jurmale științifice de specialitate, participări la conferințe naționale și internaționale, lucrul în
echipa de cercetare a unor granturi științifice sau în echipa de management/implementare a unor proiecte
strategice finanțate din fonduri europene.
Direcțiile de cercetare stabilite pentru anul 2015 au vizat:
 Dinamizarea sectorului IMM-urilor și provocările antreprenoriatului.
 Agenţi inteligenţi pentru fundamentarea deciziilor pe pieţele financiare online.
 Studii privind armonizarea contabilității prin internaționalizare.
iar Planul de activități al Centrului de cercetare a presupus organizarea a 11 ședințe lunare de lucru, 5
reuniuni de lucru coordonate de responsabili colectivelor de cercetare, 2 tranning-uri pentru membrii CESMAA, 2
workshop-uri pentru studenții și masteranzii MFC Craiova, 1 workshop al cadrelor didactice, 1 conferință
națională și 1 simpozion al studenților și masteranzilor.
b. Activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în cadrul Facultăţii de Management Financiar Contabil
Craiova reprezintă, ca în fiecare an, o prioritate pentru întregul colectiv de cadre didactice titulare. Comparativ cu
anul 2014, perioada ianuarie – iunie a anului 2015, este perioada în care se înregistrează progrese cantitative dar
și calitative în ceea ce priveşte implementarea unor proiecte POSDRU. În susţinerea celor afirmate anterior,
evidenţiem următoarele aspecte:
- în derulare se află 3 proiecte strategice finanțate de FSE prin POSDRU, care se implementează în
proporție de 90% de către cadrele didactice ale Facultății de management Financiar contabil Craiova:
- POSDRU 2.1/G/142137 „Sprijin pentru tranziția cu succes de la studiu la piața muncii a
studenților cu specializări economice, valoare totală 2.073.757.00 lei din care USH în calitate de
Partener 431.372.00 lei, manager de proiect, conf.univ.dr. Ion Viorel MATEI;
- POSDRU 2.1./G/137309 „O nouă dimensiune a calitatii in invatamantul superior economic„
valoare 1.914.600,00 lei, manager de proiect - conf.univ.dr. Camelia Firică;
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- ID: POSDRU/176/3.1/S/149612 "START UP 4 U";
- POSDRU/176/3.1./S/150788/ AFRO- Antreprenoriat, FoRmare și Ocupare în regiunile de
dezvoltare București- Ilfov și Sud- Vest Oltenia.
Toate aceste acţiuni şi activităţi se înscriu în direcţiile de cercetare stabilite de Facultatea de
Management Financiar Contabl şi Centrul său de cercetare – CESMAA, pentru anul 2015.
Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova editează 2 reviste de specialitate ca forum de
dezbatere a ideilor novatoare şi inovatoare pentru comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională:
- Journal of Applied Research in Finance - http://www.cesmaa.eu/journals/jarf, indexată în baze de date
internaţionale (CEEOL, EBSCO, IndexCopernicus) şi în mai multe cataloage internaţionale;
- Journal of Applied Economic Sciences (http://www.cesmaa.eu/journals/jaes) are din 2009 categoria B+
CNCSIS, este inclusă în RePEC, CEEOL, IndexCopernicus, SCOPUS și EBSCO. Indicatori științifici
pentru JAES din baza de date SCOPUS la http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=
19700171306&tip=sid&clean=0
Cadrele didactice şi-au completat activitatea de cercetare cu articole publicate în reviste de specialitate
ISI Thomson Web of Science și BDI, astfel că pentru perioada ianuarie – iunie a anului 2015 putem raporta:
 3 articole publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale: RePEC, EBSCO,
SCOPUS, IndexCopernicus, CEEOL, DOAJ, ProQuest, etc:
1. Bică, E. (2015). International affairs stimulation by macroeconomic indicators of results and economic
efiiciency, Journal of Applied Economic Sciences, Volume X, 1(31): 45-52;
2. Văcărescu Hobeanu, L. (2015). The performances assessment - assessment methods and techniques of th
professional performances, Journal of Applied Economic Sciences, Volume X, 2(32): 262-272;
3. Azam, M., Gavrilă (formerly Stefanescu), L. (2015). Inward Foreign Capital Flows and Economic Growth in
African Countries South Asia: Evidence from Panel Cointegration Analysis, Journal of Applied Economic
Science, Volume X, 3(33): 366 – 377.
 4 cursuri de specialitate publicate în calitate de autori şi/sau coautori în edituri naţionale
acreditate;
1.
2.
3.
4.

Constantinescu, M. (2015). Microeconomie, Editura Revers, Craiova, ISBN: 978-606-703-476-8.
Constantinescu, M. (2015). Macroeconomie, Editura Revers, Craiova, ISBN: 978-606-703-476-9.
Ungureanu, L. (2015). Gestiunea riscului financiar, Editura Revers, Craiova, ISBN: 978-606-703-475-2.
Gavrilă (Ștefănescu), L. (2015). Sisteme informatice pentru asistarea deciziei, Editura Revers,
Craiova, ISBN: 978-606-703-474-5.
5. Rotaru, S., Ghiță, M.C. (2015). Sisteme și aplicații informatice în economie, Editura Revers, Craiova,
ISBN: 978-606-703-477-6.
 7 cadre didactice sunt membrii în echipa editorială și/sau colective de redacţie ale unor reviste
internaționale de prestigiu incluse în baze de date internaţionale.
 Prof.univ.dr. Laura Ștefănescu:
- Editor in Chief - Journal of Applied Economic Sciences, ISSN 1843-6110, indexată în SCOPUS, RePEc,
Ceeol, EBSCO, IndexCopernicus;
- Editor in Chief – Journal of Advanced Studies in Finance, ISSN 2068-8393, indexată în EconLit,
ProQuest, CEEOL, EBSCO, IndexCopernicus, RePEC and CABELL'S Directories.
 Conf. univ. dr. Mădălina Constantinescu:
- Editor in Chief – Journal of Advanced Research in Law and Economics, ISSN 2068-696X, indexată în
ProQuest, CEEOL, EBSCO, IndexCopernicus, RePEC and CABELL'S Directories.
- Editor in Chief – Journal of Applied Research in Finance, ISSN 2066-5482, indexată în RePEc, Ceeol,
EBSCO, IndexCopernicus.
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 Conf.univ.dr. Laura Ungureanu:
- Editor in Chief - Journal of Research in Educational Sciences, ISSN 2068-8407, indexată în ProQuest,
CEEOL, EBSCO, IndexCopernicus, RePEC.
- Editor in Chief – Theoretical and Practical Research in Economic Fields, ISSN 2068-7710, indexată în
EconLit, ProQuest, CEEOL, EBSCO, IndexCopernicus, RePEC.
- Managing Editor - Journal of Applied Research in Finance, ISSN 2066-5482, indexată în RePEc,
Ceeol, EBSCO, IndexCopernicus.
 Conf.univ.dr. Dragoș Ilie:
- Assistant Editor - Journal of Applied Research in Finance, ISSN 2066-5482, indexată în RePEc, Ceeol,
EBSCO, IndexCopernicus.
- Referent ştiinţific - Amfiteatru Economic, ISSN 1582-9146, indexată în ISI Web of Science, SCOPUS,
RePEc, Ceeol, EBSCO, IndexCopernicus.
 Conf.univ.dr. Ion Viorel Matei:
- Executive Manager - Journal of Applied Research in Finance, ISSN 2066-5482, indexată în RePEc,
Ceeol, EBSCO, IndexCopernicus.
c. Strategia de cercetare ştiinţifică a Facultăţii de Management Financiar Contabil pentru perioada
2014-2020, a fost elaborată și va fi implementată în concordanţă cu Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă a
României, Strategia Naţională de Cercetare Ştiinţifică, programul UE de finanțare a cercetării științifice – Orizont
2020, urmărind mobilizarea fiecărui cadru didactic pentru elaborarea de lucrări şi contracte de un înalt caracter
ştiinţific în conformitate cu temele de excelenţă stabilite şi planul de activități anual al Centrului de cercetare al
Facultății.
Strategia cercetării ştiinţifice va fi actualizată cu noile direcţii ale cercetării europene generate de
conjuctura economică socială şi politică, cu scopul de a dezvolta cercetarea ştiinţifică a Facultăţii de Management
Financiar Contabil astfel ca ea să devină nu doar sursă suplimentară de venit, ci suport esenţial al procesului de
formare, urmărind consecvent creşterea performanţelor serviciilor educaţionale.
Planul de cercetare pentru anul 2015 a fost întocmit şi are în vedere continuarea promovării şi
consolidării unui model de reţea de cercetare, care implică Facultatea şi Centrul său de cercetare pe următoarele
direcţii de cercetare: Dinamizarea sectorului IMM-urilor și provocările antreprenoriatului, Agenţi inteligenţi

pentru fundamentarea deciziilor pe pieţele financiare online, Studii privind armonizarea contabilității prin
internaționalizare.
Analizând stadiul îndeplinirii prevederilor din Planul de cercetare al anului 2014 trebuie spus faptul că
acesta a fost realizat într-o proporţie destul de mare. Un aspect care contribuie la procentul nerealizării este
datorat neparticipării la conferinţele internaţionale urmare probabil a posibilităţilor reduse de finanţare, majoritatea
cadrelor didactice preferând să participe la conferinţe internaţionale organizate în România.
d. Registrului Unic al Proiectelor/contractelor la nivelul facultăţii este deschis la 1.07.2009 cuprinde toate
contractele de cercetare iniţiate de către Facultatea de MFC Craiova şi Centrul său de Cercetare şi se regăsesc
în RUP al USH. Fiecare Propunere de proiect sau de Contract a primit un număr de inregistrare din partea
departamentului.
Nume şi
Nr. inreg
Nr.
Prenume
Denumire contract, perioada de
Status
din RUP
Valoare
crt.
Director de
derulare
proiect
2013
contract
POSDRU 2.1/G/139808 „Sprijin pentru
În
Conf.univ.dr.
tranziția cu succes de la studiu la piața
2
340/14.08
431.372,00 implementare
Matei Ion Viorel muncii a studenților cu specializări
06.20145
economice
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Nr.
crt.
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Conf.univ.dr.
Firică Camelia
Nume şi
Prenume
Director de
contract
Prof.univ.dr.
Ștefănescu
Laura

POSDRU 1.2/G/137309 „O noua
dimensiune a calitatii in invatamantul
superior economic„
Denumire contract, perioada de
derulare
PN-II-RU-TE-2014-4-2295 „Intelligent
Agents to Support Transactions on
Financial Online Markets„

316/14.08

1.914.600,00

Finalizat
05.2015

Nr. inreg
din RUP
2013

Valoare

17.12.2014

496.363,00 În evaluare

Status
proiect

Pagina cercetării ştiinţifice este deja configurată şi pot fi vizualizate: Strategia cercetării ştiinţifice 20142020, Planul cercetării ştiinţifice 2015 şi cele mai semnificative rezultate ale cercetării ştiinţifice obţinute de
cadrele didactice ale Facultăţii de Management Financiar Contabil: articole publicate în reviste cotate ISI sau
indexate în baze de date internaţionale, participări semnificative la conferinţe internaţionale, granturi şi contracte
de cercetare în derulare, etc.). În plus, rezultatele activităţii de cercetare pot fi vizualizate şi prin accesarea
paginii web a centrului de cercetare www.cesmaa.eu sau ale proiectelor finanţate din fonduri europene:
http://www.cresterea-calitatii-invatamantului.ro/, www.carierafemei.ro, www.antreptur.uv.ro.
e. Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova şi CESMAA editează 2 reviste de specialitate
cunoscute şi recunoscute de comunitatea ştiinţifică internaţională urmare a indexării acestora în baze de date
internaţionale astfel:
- Journal of Applied Economic Sciences - Quarterly lansată în 2006 ajunge în 2015 la Volumul X
şi la 34 numere editate în sistem double peer-reviewing şi într-un format profesional, întregul
său conţinut ştiinţific este postat la http://cesmaa.eu/journals/jaes;

- Journal of Applied Research in Finance - Bi-annualy lansată în 2009 ajunge în 2015 la
Volumul VII şi la 14 numere editate de asemeni în sistem double peer-reviewing şi într-un
format profesional, întregul său conţinut ştiinţific este postat la http://cesmaa.eu/journals/jarf;

f. În activitatea de cercetare ştiinţifică pentru perioada ianuarie – iunie 2015 s-au evidenţiat următoarele
cadre didactice, așa cum se observă în tabelul de mai jos:
Nr.
Crt.

Nume și prenume

Grad
didactic

Tip
angaj.*

1.

Bică Elena

Conf.univ.dr

NB

2.

Barbu Cristina Mihaela

Lect.univ.dr

NB

3.

Bogdan Anca Mădălina

Conf.univ.dr

NB

4.

Matei Ion Viorel

Prof.univ.drd

NB

5.
Ștefănescu Laura
Prof.univ.dr
NB
Notă: NB – Normă de bază;
Sursa: Document cumulativ de autoevaluare a cadrelor didactice. Activitatea de cercetare științifică 2014
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h. Cadrele didactice desfăşoară activităţi de cercetare conform planului individual de cercetare,
îndeplinind activităţile cuprinse în Planul de cercetare anual al facultăţii și Planul de activități al Centrului de
cercetare. Toate cadrele didactice au obţinut calificative corespunzătoare punctelor obținute (Satisfăcător (cel mai
mic) – Foarte Bine – Excelent). Nu există niciun cadru didactic care până la data raportării să nu fii desfășurat
activitate de cercetare științifică.
i. Propunerile privind îmbunătăţirea activităţii de cercetare ştiinţifică a Facultăţii de Management
Financiar Contabil vizează următoarele aspecte:
- Susținerea financiară și sprijinirea participării echipelor de cercetare la competițiile pentru proiectele de
cercetare, colaborare, parteneriate lansate de UEFISCDU, ANCS, CNCS, POSDRU prin asigurarea
cofinanțării;
- Organizarea unor evenimente de anvergură (conferințe internaționale, workshop-uri) care să ofere posibilitatea
de a stabili colaborări, contacte cu cercetători ai altor Universități în vederea constituirii unor parteneriate,
editori ai unor Jurnale de specialitate, etc.
- promovarea cadrelor didactice ţinând cont de performanţele reale în activitatea de cercetare;
Întocmit,
Director Centru Cercetare CESMAA:
Prof.univ.dr. Laura Gavrilă
30.06.2015

Director departament,
Conf.univ.dr. M. NEGULESCU

Aprobat în sedința Consiliului Facultății de Management Financiar Contabil - Craiova
Decan,
Prof.univ.dr. Ion Viorel MATEI
Data: .......................................
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