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FACULTATEA DE FINANŢE-BĂNCI, CONTABILITATE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR 

Tel. +4021/3248326;   Fax  +4021/3248326; 

 

 

Planul de cercetare al Facultăţii de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi 

Administrarea Afacerilor 

 

Anul universitar 2017-2018 

 
 

Activitatea de cercetare in Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea 

Afacerilor reprezintă o prioritate şi o cerinţa majora şi are la bază o strategie coerentă, concepută 

pe orizonturi de timp scurt, mediu şi lung, cuprinzând obiectivele generale şi specifice, temele de 

cercetare la nivelul departamentelor si facultăţii, colectivele şi responsabilii, termenele de 

realizare, modalităţile de valorificare şi costurile estimative. 

 

Obiectivele generale permanente ale activităţii de cercetare în Finanţe-Bănci, 

Contabilitate şi Administrarea Afacerilor sunt: 

 

• promovarea cercetării ştiinţifice din facultate la standarde naţionale şi internaţionale prin 

participarea la Programele naţionale/europene şi internaţionale de cercetare; 

• implementarea şi urmărirea procedurilor si standardelor de calitate în domeniul cercetării 

ştiinţifice, în scopul planificării, raportării, evaluării şi auditării activităţilor respective; 

• intensificarea participării colectivelor noastre la competiţiile naţionale şi internaţionale de 

acordare a granturilor şi contractelor de cercetare ştiinţifică; 

• implicarea tinerilor în cercetarea ştiinţifică (cadre didactice, doctoranzi, masteranzi, 

studenţi); 

• strângerea legăturilor cu mediul de afaceri în vederea oferirii de soluţii, prin contracte de 

cercetare şi transfer tehnologic, la probleme specifice; 

• înmulţirea parteneriatelor si colaborărilor ştiinţifice cu diverse institute de cercetare si 

universităţi din ţara si străinătate; 

• elaborarea de propuneri către Senatul universităţii privind dezvoltarea instituţională 

aferentă cercetării ştiinţifice: organizarea, reorganizarea şi dezvoltarea unităţilor de 

cercetare (centre de cercetare instituţionale, centre de excelenţă acreditate etc.); 

•  atragerea de venituri suplimentare din cercetarea ştiinţifică pentru dezvoltarea facultăţii 

si universităţii. 

 

Obiectivele specifice pentru anul universitar 2017-2018 sunt:            

 

• accesarea  proiectelor de cercetare în cadrul programelor naţionale de cercetare; 

• încheierea de parteneriate cu institute de cercetare şi universităţi naţionale şi din 

străinătate; 

• încheierea de contracte de cercetare şi transfer tehnologic cu mediul de afaceri; 
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• elaborarea de lucrări ştiinţifice de calitate.  

 

Propuneri de teme de cercetare în perioada 2017-2018 
 

 
Titlul temei de cercetare Echipa de cercetare Surse de 

finanţare 

Responsabil 

Fiscalitatea pentru IMM-uri Oncioiu Ionica, Calota 

Traian, Ciobănaşu 

Marilena Văduva Florin, 

Voiculescu Mădălina 

Irena, Teodorescu Luiza 

proprii Calota Traian 

Reforma fiscală în materia 

impozitelor directe 

Oncioiu Ionica, Calota 

Traian, Ciobănaşu 

Marilena, 

 Tanase Alin 

Analiza structurii si dinamicii PIB in 

Romania  

Gherguț Dan, Duca Ioana 

Ifrim Ana Maria 

proprii Gherguț Dan 

Analiza tendințelor de consum de 

produse si  alimente bio in Romania 

Oncioiu Ionica 

Popescu Silvia,  

Mindricel Diana 

proprii Oncioiu Ionica 

Implementarea practicilor de 

responsabilitate socială în 

managementul companiilor din 

România 

Văduva Florin, Popescu 

Silvia, Mindricel Diana, 

Duca Ioana 

proprii Văduva Florin 

Inovaţia financiară în mediul bancar Duca Ioana, Ganea Tudor, 

Postole Mirela Anca 

proprii Ganea Tudor 

Strategii financiare pentru IMM_uri Văduva Florin, Udrica 

Mioara,  Grămada 

Argentina, Calota Traian 

proprii Calota Traian 

Văduva Florin 

E-commerce Calota Traian, Stănescu 

Dragos 

proprii Văduva Florin 

Contabilitatea creativa  Ionica Oncioiu 

Tanase Alin 

Calota Traian 

proprii Ionica Oncioiu 

 

Reconsiderarea politicilor fiscal-

bugetare în contextul „economiei 

verzi” 

Ionica Oncioiu 

Tanase Alin 

Calota Traian 

Postole Mirela Anca 

Voiculescu Serban Traian 

proprii Ionica Oncioiu 

 

 

Organizarea de manifestări ştiinţifice: 
 

FACULTATEA DE FINANŢE-BĂNCI, CONTABILITATE ŞI ADMINISTRAREA 

AFACERILOR va fi parte activă în procesul de organizare la nivelul Universităţii Titu 

Maiorescu a Conferinţei Internaţionale „EDUCAŢIE ŞI CREATIVITATE PENTRU O 

SOCIETATE BAZATĂ PE CUNOAŞTERE”, care se va desfășura in luna noiembrie 2017.  

FACULTATEA DE FINANŢE-BĂNCI, CONTABILITATE ŞI ADMINISTRAREA 

AFACERILOR va organiza in anul universitar 2017-2018 mai multe work-shop-uri științifice la 

care vor participa cadre didactice, studenți si masteranzi si anume: 
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Fiscalitatea românească versus 

fiscalitatea europeană, Ed. a VI a. 

Dezbateri asupra Noului Cod Fiscal 

Departamentul de Economie, 

Contabilitate şi Informatică 

de Gestiune 

Mai 2018 Masă rotundă  

Ateliere de antreprenoriat Departamentul de Finanțe şi 

Administrarea Afacerilor 

Martie-Mai 

2018 

 

Importanţa educației financiar- 

bancare la nivelul tinerilor, ed a V a 

Departamentul de Finanțe şi 

Administrarea Afacerilor 

Martie-Mai 

2018 

Dezbateri 

organizate cu 

studenții şi 

elevii din liceele 

bucureștene 

 

În ceea ce priveşte valorificarea rezultatelor cercetării, aceasta se va realiza prin: 

 

• publicare în reviste de specialitate recunoscute CNCIS, indexate in baze de date 

internaţionale si cotate ISI; 

• publicare în revistele Universităţii Titu Maiorescu şi ale altor universităţi cotate CNCIS şi 

indexate in BDI; 

•  publicare în proceedings-urile unor simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale; 

• participare la manifestări ştiinţifice de prestigiu în ţară şi în străinătate; 

• elaborarea de carte universitară – cărţi, tratate, manuale, îndrumare. 

 

Monitorizarea cercetării se face pe baza următoarelor mecanisme : 

• Metodologia de înființare si evaluare periodica a centrelor de cercetare in 

Universitatea Titu Maiorescu din București 

• Regulamentul de organizare, finanțare si desfășurare a activității de cercetare 

științifica in Universitatea Titu Maiorescu din București 

• Metodologia privind evaluarea excelentei si acordarea unor forme de sprijin si 

susținere in activitatea de cercetare științifica.  
 

Prezentul plan operațional de cercetare a fost aprobat in Ședința CF din 28.09.2017. 

 

 


