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Planul de cercetare al Facultății de Științe Economice 

 

-Anul universitar 2022-2023- 

 
 

PREAMBUL 

 

Planul operațional de cercetare al Facultății de Științe Economice pentru anul universitar 2022-

2023 este elaborat in baza următoarelor documente: 

• Programul strategic de cercetare științifică al UTM pentru perioada 2020-2024 

• Strategia de cercetare științifica a Facultății de Științe Economice pentru orizontul 2021-

2025 

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

Titu Maiorescu din București 

• Regulamentul privind organizarea si desfășurarea activității de cercetare științifica in 

Universitatea Titu Maiorescu din București 

• Regulament de organizare a Centrului de Management si Transfer Tehnologic din UTM.  

 

Temele de cercetare abordate de cadrele didactice ale Facultății de Științe Economice se înscriu 

în domeniul disciplinelor cuprinse în norma didactică. 

 

OBIECTIVELE GENERALE ale activității de cercetare în Facultatea de Științe Economice 

sunt: 

 

• promovarea cercetării științifice din facultate la standarde naționale și internaționale prin 

participarea la Programele naționale/europene și internaționale de cercetare precum si 

diseminare in reviste indexate ISI (reviste incluse in Web of Science: Science Citation 

Index Expanded, Social Sciences Citation Index si Arts & Humanities Citation Index);  

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

științifice, în scopul planificării, raportării, evaluării și auditării activităților respective; 

• intensificarea participării colectivelor noastre la competițiile naționale și internaționale de 

acordare a granturilor și contractelor de cercetare științifică; 

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

studenți); 

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

cercetare și transfer tehnologic, la probleme specifice; 

• înmulțirea parteneriatelor si colaborărilor științifice cu diverse institute de cercetare si 

universități din țară si străinătate.  
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OBIECTIVELE SPECIFICE ale activității de cercetare științifica pentru anul universitar 2022-

2023 sunt:            

 

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

• încheierea de parteneriate cu institute de cercetare și universități naționale și din 

străinătate; 

• încheierea de contracte de cercetare și transfer tehnologic cu mediul de afaceri; 

• elaborarea de lucrări științifice si articole de cercetare relevante in fluxul 

internațional de publicații.  

 

 

Propuneri de teme de cercetare în perioada 2022-2023: 

 

Nr. 

crt. 

Titlul temei de cercetare Echipa de cercetare Responsabil 

1 Creșterea creditelor bancare neperformante – 

implicații si soluții 

Ganea Tudor 

Ifrim Ana Maria 

Gherguț Dan 

Dogaru Mirela 

Duca Ioana 

2 Strategii de adaptare a mediului de afaceri 

românesc la criza energetica 

Ioana Duca, Stănescu 

Dragoș, Voiculescu 

Șerban, Dogaru Mirela 

Văduva Florin   

3 Studii privind energia regenerabila si implicații 

asupra economiei naționale 

  

Dogaru Mirela Ionica 

Oncioiu. 

Mindricel Diana 

Stănescu Dragoș 

Ifrim Ana 

Maria 

 

4 Contabilitatea verde Tănase Alin 

Sorinel Capusneanu 

Ciobanasu Marilena 

 

Oncioiu 

Ionica 

5 Studiu statistic asupra 

fenomenelor demografice in 

Romania 

Ifrim Ana Maria 

Dogaru Mirela 

Mindricel Diana 

Stănescu Dragoș 

Gherguț Dan 

 

6 Impactul informațiilor financiare periodice 

asupra cursului acțiunilor listate 

Oncioiu Ionica 

Tănase Alin 

Calota Traian 

Postole Anca 

Voiculescu Șerban 

Duca Ioana 

7 Antreprenoriatul digital: oportunități de 

creștere economică pentru România 

Oncioiu Ionica 

Văduva Florin 

Ciobanasu Marilena 

Mindricel Diana 

Dogaru Mirela 

8 Accelerarea digitalizării  activității  

bancare in timpul pandemiei Covid19 – 

Duca Ioana 

Ionescu Oana 

Ganea Tudor 
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Nr. 

crt. 

Titlul temei de cercetare Echipa de cercetare Responsabil 

costuri si beneficii Mindricel Diana 

Văduva Florin 

9 Analiza sistemului de pensii din România 

comparativ cu alte scheme de pensii care 

funcționează în Uniunea Europeana  

 

Ganea Tudor 

Ifrim Ana Maria 

Gherguț Dan 

Dogaru Mirela 

Ionescu Oana 

10 Determinanți ai valorii sustenabile a firmelor în 

contextul economiei circulare 

Ifrim Ana Maria 

Postole Anca 

Voiculescu Șerban 

Dogaru Mirela 

Mindricel Diana 

Oncioiu 

Ionica 

11 Modele pentru măsurarea și raportarea 

costurilor pentru decizii manageriale în mediul 

de afaceri  

Tănase Alin, Oncioiu 

Ionica, Văduva Florin,  

Calota Traian 

Ovidiu 

12 Politici contabile si tratamente fiscale privind 

operațiunile de leasing financiar 

Oncioiu Ionica 

Tănase Alin 

Calota Traian 

Postole Anca 

Voiculescu Șerban 

Calota Traian 

Ovidiu 

13 Etică și responsabilitate în profesia contabilă: 

prezent si perspective  

Sorinel Capusneanu 

Tănase Alin  

Calota Traian 

Postole Anca 

Voiculescu Șerban 

Ciobanasu Marilena 

Oncioiu 

Ionica 

 

14 Tratamente contabile și fiscale privind 

proiectele finanțate din  fonduri structurale 

Calota Traian 

Postole Anca 

Duca Ioana 

Tănase Alin 

15 Factori de influență și bariere pentru 

dezvoltarea antreprenoriatului social 

Oncioiu Ionica 

Văduva Florin 

Ciobanasu Marilena 

Duca Ioana 

Mindricel Diana 

Dogaru Mirela 

 

În activitatea de cercetare științifică a Facultății de Științe Economice vor continua să fie 

implicați alături de personalul didactic, studenți și masteranzi de la toate programele de 

studii, aspect ce va contribui la formarea deprinderilor de cercetători și la o mai bună cunoaștere 

a problematicii cu care se confruntă mediul economic actual. 

 

Organizarea de manifestări științifice: 

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE va fi parte activă în procesul de organizare 

la nivelul Universității Titu Maiorescu a Conferinței Internaționale „EDUCAŢIE ŞI 
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CREATIVITATE PENTRU O SOCIETATE BAZATĂ PE CUNOAŞTERE”, care se va 

desfășura in luna noiembrie 2022.  

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE va organiza in anul universitar 2022-2023 

mai multe work-shop-uri științifice si webinarii, la care vor participa cadre didactice, studenți si 

masteranzi, dar si elevi. 

 

Facultatea noastră va organiza in acest an universitar in cadrul parteneriatului academic 

încheiat cu Institutul de Studii Financiare (ISF) numit  ”SmartFIN@ISF, o serie de 

seminarii de perfecționare vocațională”. Proiectul presupune susținerea de seminare ce includ: 

–  prezentări interactive pe subiectul carierei (recrutare, dezvoltare personală), pornind de 

la  cerințele pieței/companiilor și continuând cu dificultățile cu care se confruntă viitorii angajați, 

mai ales în context pandemic; 

–  prezentări de studii de caz, aspecte tehnice și practice din domeniul asigurărilor, pieței 

de capital, pensii private. 

 

Calendarul evenimentelor este următorul:  

 

1. Provocări ale investițiilor pe piața de capital - 13.12.2022 ora 12:00  

2. Comportamentul investitorului, factor dominant în îndeplinirea obiectivelor 

investiționale pe termen lung - 25.10.2022  ora 10:00 

3. GDPR în asigurări; - 24.11.2022 ora 14:00 

4. Ce NU face un Consultant Financiar; - 22.11.2022, ora 12:00 

 

În baza protocolului încheiat între  Universitatea Titu Maiorescu și Autoritatea de 

Supraveghere Financiară, studenții și masteranzii FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE 

din cadrul UTM vor participa in anul universitar 2022-2023 la workshop-urile organizate de ASF 

în cadrul Laboratorului Academic. 

Workshop-urile din cadrul proiectului Laboratorul Academic sunt organizate pe teme 

diverse, participanții având oportunitatea de a cunoaște numeroși specialiști în domeniu și de a se 

implica în discuții interactive ce au ca principal obiectiv înțelegerea aspectelor practice privind 

activitatea de servicii de investiții financiare și nu numai. Domeniile și tematica sunt variate: 

managementul continuității în afaceri, inteligență emoțională, managementul riscurilor, etc.. 

Calendarul evenimentelor este următorul:  

 

1. Utilizarea social media și educația financiară – 1.11 ora 18:00 online platforma Teams a 

UTM  

2. Schemele Ponzi sau Piramidale – De la mărci poștale la monede virtuale – 8.12 ora 10:00 

fizic la sala, sediul din Calea Văcărești 189 , corp M (lector Sorin Florescu) 

3. Utilizarea dronelor în asigurări - – 9.12 ora 18:00 online platforma Teams a UTM (lector 

Ioana Popescu) 

4. Istoria Aurului – 9.11 ora 12:00 fizic la sala, sediul din Calea Văcărești 189 , corp 

M (lector Anne-Marie Jugănaru).  

  



 

 

5 

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

 

• publicare în reviste de specialitate, indexate in baze de date internaționale si cotate ISI 

(reviste incluse in Web of Science: Science Citation Index Expanded, Social Sciences 

Citation Index si Arts & Humanities Citation Index); 

• publicare în proceedings-urile unor simpozioane și conferințe naționale și internaționale; 

• participare la manifestări științifice de prestigiu în țară și în străinătate; 

• elaborarea si actualizarea de carte universitară – cărți, tratate, manuale, îndrumare. 

 

Prezentul document a fost aprobat in ședința Consiliului Facultății FBCAA din data de 

29.09.2022.  

  
 

 

 

Director Departament STIINTE ECONOMICE 

                    Conf. univ. dr. MIRELA ANCA POSTOLE 

 

 


