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FACULTATEA DE FINANŢE-BĂNCI, CONTABILITATE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR 

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

 

Planul operațional de cercetare  
Anul universitar 2019-2020 

 
Preambul: 

Prin cercetare ştiinţifică se înţelege cercetare fundamentală, cercetare aplicativă, 

cercetare de dezvoltare tehnologică, proiectarea de produse, servicii, tehnologii, sisteme de 

producţie si comercializare, consultanţă, asistenţă tehnică, verificare de proiecte si expertizare 

în domeniul tehnic, tehnologic, managerial, transfer tehnologic asigurat prin formare continuă 

si postuniversitară, brevete de invenţie, conferinţe, expoziţii, publicaţii originale, dezvoltarea 

unor laboratoare de cercetare performante. 

 

În elaborarea Planului activităţii de cercetare al Facultatii de Finanţe-Bănci, Contabilitate 

şi Administrarea Afacerilor pentru orizontul 2019-2020 s-a ţinut cont de următoarele aspecte 

cheie:   

• valorile academice ale Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti, misiunea, viziunea şi 

Planul strategic de dezvoltare a Facultăţii de Ştiinţe Economice;  

• priorităţile ariilor europene de cercetare în ştiinţele economice, precum şi principalii 

piloni de finanţare;  

• implicarea tuturor cadrelor didactice, dar şi a studenţilor din anii mai mari, a 

masteranzilor, în programe de cercetare pe termen mediu şi lung, precum şi a unor 

viitoare reţele de cercetare (laboratoare, colective mixte, centre de excelenţă), cu impact 

semnificativ asupra performanţelor academice şi, deopotrivă, asupra realităţilor 

educaţionale şi sociale;  

• înscrierea tot mai vizibilă a cercetării şi a cercetătorilor în zona recunoaşterii 

internaţionale; 

• crearea unor premise de remodelare pozitivă a imaginii şi impactului facultăţii în mediul 

academic, în contextul comparativităţii cu instituţii similare din ţară;  

• transferul progresiv al rezultatelor cercetării dinspre zona teoreticului spre valorile 

aplicativului, prin crearea de reţele instituţionale de cercetare în domeniu, la nivel 

naţional şi/sau internaţional);  

• investiţii în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice tinere din perspectiva rafinării 

potenţialului de cercetare (stagii de cercetare, burse pentru studiile masterale), a 

dezvoltării capacităţii resurselor umane de absorbţie, generare, aplicare şi diseminare a 

rezultatelor cercetării economice.   

Direcţii generale de acţiune ale Planului operational al activităţii de cercetare al Facultatii de 

Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor pentru orizontul 2019-2020: 
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• dezvoltarea capitalului uman de cercetare, prin atragerea tinerelor cadre didactice în 

procesul de cercetare, precum si introducerea studenţilor cu preocupări pentru cercetare 

în grupuri de lucru active în cercetare – prin lucrări de diplomă şi disertaţie de calitate; 

• dezvoltarea capacităţilor cercetătorilor din facultate de a identifica si atrage resurse 

financiare de cercetare pe plan naţional si internaţional; 

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

cercetare şi transfer tehnologic, la probleme specifice; 

• stimularea formării echipelor de cercetare interdisciplinară, antrenând cadre didactice cu 

experienţă si tinere cadre didactice; 

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

universităţi din ţara si străinătate; 

• atragerea de venituri suplimentare din cercetarea ştiinţifică pentru dezvoltarea facultăţii si 

universităţii; 

• îmbunătăţirea ratei de succes în proiecte de cercetare câştigătoare în competiţii – prin 

determinarea membrilor corpului profesoral de a participa cu proiecte la toate 

competiţiile naţionale si asocierea ca partener la competiţii internaţionale; 

• dezvoltarea unei infrastructuri de cercetare performante prin achiziţii din fonduri proprii 

si câştigate prin contracte de cercetare; 

• mărirea progresivă a numărului de lucrări publicate în reviste cotate ISI – Thomson – 

prin conştientizarea importanţei creşterii nivelului calitativ al lucrărilor publicate ;  

•  amplificarea vizibilităţii naţionale si internaţionale a cercetării ştiinţifice şi a rezultatelor 

acesteia 

 

Operaţionalizarea acestor obiective se va face prin: 

- depunere de proiecte de grant în competiţiile naţionale sau internaţionale; 

- asigurarea realizării în bune condiţii a contractelor de grant ce sunt în derulare; 

- diseminarea în facultate a informaţiilor referitoare la competiţiile naţionale şi internaţionale de 

proiecte; 

- sprijinirea participării cadrelor didactice din facultate la workshop-uri, instruiri referitoare la 

proiecte de cercetare internaţionale si naţionale; 

- identificarea posibilităţilor de colaborare sub formă de parteneriat în programele si competiţiile 

de cercetare pe plan european; 

- încheierea de contracte de cercetare şi transfer tehnologic cu mediul de afaceri; 

 - participarea la si organizarea de manifestări științifice în domeniul de specialitate. 
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Temele de cercetare din Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea 

Afacerilor, responsabilii şi colectivele pentru perioada 2019-2020 sunt prezentate în tabelul 

următor: 

 

 
Nr. 

crt. 

Titlul temei de cercetare Echipa de 

cercetare 

Surse de 

finanţare 

Responsabil 

1 Educarea publicului consumator de produse şi 

servicii bancare 

 

Văduva Florin, 

Voiculescu 

Mădălina Irena, 

Postole Mirela 

Anca, Duca Ioana, 

Voiculescu Șerban 

Traian, Ciobănaşu 

Marilena,  

proprii Tudor 

Alexandru 

Ganea 

2 Modificarea legislației fiscale in Romania si 

implicații asupra mediului economico-social 

Tudor Alexandru 

Ganea, Grămadă 

Argentina, Văduva 

Florin, Voiculescu 

Mădălina Irena, 

Ciobănaşu Marilena,  

Alin Tanase 

proprii Calota 

Traian 

Ovidiu 

3 Dezvoltarea unei baze de date internaţionale pentru 

cotarea articolelor si proiectelor de cercetare din 

domeniul economic   

Văduva Florin, 

Ioana Duca, Postole 

Mirela Anca, 

Stanescu Dragos 

proprii Văduva 

Florin 

4 Probleme de stabilitate macroeconomica in 

abordare multisectoriala 

 

 Ghergut Dan, 

Oncioiu Ionica, 

Duca Ioana 

proprii Ghergut 

Dan 

5 Promovarea Facultăţii de Finanţe-Bănci, 

Contabilitate şi Administrarea Afacerilor în mediul 

virtual 

Vaduva Florin, 

Gramada Argentina 

Duca Ioana 

proprii Oncioiu 

Ionica 

6 Estimarea trimestrială a Produsului Intern Brut pe baza 

datelor statistice lunare 

 

Ghergut Dan, Duca 

Ioana, Oncioiu 

Ionica, Mindricel 

Diana 

proprii Ghergut 

Dan 

7 AUDITUL SISTEMELOR INFORMATICE - 

PARTE INTEGRANTĂ A AUDITULUI 

FINANCIAR-CONTABIL 

Postole Mirela 

Anca, Voiculescu 

Șerban Traian, 

Ciobănaşu Marilena, 

Calota Traian 

Ovidiu 

Alin Tanase 

proprii Oncioiu 

Ionica 

8 Strategii de adaptare a mediului de afaceri 

românesc la penuria de resurse 

Ioana Duca, Postole 

Mirela Anca, 

Vaduva Florin 

Proprii Vaduva 

Florin 

9 Abordarea transdisciplinara a performantei firmei Ioana Duca, Postole 

Mirela Anca, 

Ciobanasu Marilena, 

Stanescu Dragos, 

Calota Traian 

Ovidiu 

proprii Văduva 

Florin 

10 Evaluarea nivelului de responsabilitate socială a 

companiilor din România 

Vaduva Florin,  

Postole Mirela 

Anca,  

Proprii Ioana Duca 

11 Utilizarea instrumentelor colaborative în vederea 

organizării şi coordonării echipelor virtuale 

Vaduva Florin, 

Gramada Argentina 

proprii Ghergut dan 

12 Fundamentarea managementului performant pe 

managementul diversităţii 

Mindricel Diana 

Vaduva Florin 

proprii Dogaru 

Mirela 
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Nr. 

crt. 

Titlul temei de cercetare Echipa de 

cercetare 

Surse de 

finanţare 

Responsabil 

13 Noi abordari in managementul de proiect Vaduva Florin 

Ifrim Ana  

Voiculescu Serban 

proprii Dogaru 

Mirela 

14 Motivarea si fidelizarea angajaţilor – cheia unei 

companii de succes 

Mindricel Diana 

Stanescu Dragos 

proprii Dogaru 

Mirela 

15 Oportunitati noi de finanțare prin fondurile 

structurale si de coeziune 

Vaduva Florin,  

Postole Mirela Anca 

Duca Ioana 

Ifrim Ana  

Gramada Argentina 

proprii Ciobanasu 

Marilena 

16 Impactul factorilor de mediu asupra 

globalizării economiei 

  

Diana Mandricel, 

Ifrim Ana si 

Ionica Oncioiu. 

proprii Diana 

Mandricel 

17 Comerţul electronic şi performanţa managerială. Dogaru Mirela 

Calota Traian, 

Stănescu Dragos 

proprii Văduva 

Florin 

18 Brandul de ţară între delocalizare şi migraţia 

inversă 

Mindricel Diana, 

Duca Ioana, Postole 

Anca 

Ifrim Ana 

proprii Stanescu 

Dragos 

 

 

 

 

Prezentul plan operațional de cercetare a fost aprobat in Ședința CF din 19.09.2019. 

 

 


