
 

 

 

 

 

 

 
STRUCTURA PLANULUI INTERN DE CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI INOVARE (PICDI) AL CENTRULUI 

DE CERCETARE  

ANALIZĂ ŞI MODELARE ECONOMICĂ (CCAME) 2020 

 
Conform REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR CENTRULUI DE CERCETARE DIN 

CADRUL DEPARTAMENTULUI FINANŢE, CONTABILITATE ŞI ECONOMIE în structura acestuia sunt cuprinse colective de cercetare organizate 

pe domenii de cercetare, astfel: 

- Cercetări privind politicile economico-financiare; 

- Dezvoltare strategii, politici, metode şi instrumente manageriale şi planificare strategică. Studii şi analize de piaţă 

- Cercetări aplicate inter-, trans- cross si multidisciplinare, studii şi analize statistice, modelări econometrice 

- Cercetări privind aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru dezvoltarea sistemului financiar, contabil şi 

informaţional. 

Pentru anul 2020 s-au previzionat direcţii de cercetare şi implicit obţinerea unor rezultate concretizate în diferite produse ştiinţifice: proiecte de 

cercetare nefinanţate, articole şi comunicări ştiinţifice, manuale, cărţi de specialitate, capitole în cărţi de specialitate. În acest scop sunt definite colective 

de cercetare formate din cadre didactice şi studenţi masteranzi. 

Previziunile pentru anul 2020 sunt sintetizate în cele ce urmează .  
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Nr 

crt 
Direcţii de cercetare Teme de cercetare Colectiv de cadre didactice Colectiv de studenţi  Rezultate estimate 

1. 

CERCETĂRI PRIVIND 

METODOLOGIA, 

TEHNICILE ŞI 

INSTRUMENTELE 

SPECIFICE SISTEMULUI 

FINANCIAR, CONTABIL 

ŞI INFORMAŢIONAL 

Aplicarea legislaţiei în 

domeniul financiar, contabil şi 

fiscal. Utilizarea   

tehnologiilor   informatice   în   

proiectarea   şi optimizarea 

activităţilor şi proceselor 

economice 

 Conf. univ. dr. Şerbănescu 

Luminiţa 

 Conf. univ. dr. Bănică Logica 

 Conf. univ. dr. Burtescu Emil  

 Conf. univ. dr. Burtescu Claudia 

 Conf. univ. dr. Bondoc Daniela 

 Conf. univ. dr. Bengescu Marcela 

 Lect. univ. dr. Ţaicu Marian 

 Lect. univ. dr. Dumitru Mihaela 

 Lect. univ. dr. Bănuţă Mariana 

 Lect. univ. dr. Gâdoiu Mihaela 

 Asist. univ. dr. Brînză Diana 

studenţi masteranzi 

(CMAC, MCIG)+ 

studenţi (CIG, FB) 

Lucrari (articole) in reviste 

ISI/BDI/neindexate sau sustinute la 

conferinte stiintifice 

internationale/nationale; 

Lucrări de disertație 

2. 

CERCETĂRI APLICATE 

INTER-, TRANS- CROSS 

SI MULTIDISCIPLINARE, 

STUDII ŞI 

ANALIZE STATISTICE, M

ODELĂRI 

ECONOMETRICE 

Cercetari trans-, inter-, cros- şi 

multidisciplinare axate pe 

gândirea statistică şi 

modelarea econometrică. 

Utilizarea indicatorilor 

statistici în analizele 

microeconomice şi 

macroeconomice 

 Prof. dr. habil. Săvoiu Gheorghe 

 Prof. dr.habil. Pîrvu Daniela 

 Prof. univ. dr. Ungureanu Emilia 

 Conf. dr. Bondoc Daniela  

 Conf. dr. Burtescu Emil 

 Conf. univ. dr. Bâldan Cristina  

 Lect. dr. Ţaicu Marian 

 Lect. dr. Bănuță Maria  

 Lect. dr. GâdoiuMihaela 

 Lect. dr. Brînză Diana 

 Lect. dr. Dicu Consuela 

studenţi masteranzi 

(CMAC, MCIG)+ 

studenţi (CIG, FB) 

Lucrari (articole) in reviste 

ISI/BDI/neindexate sau sustinute la 

conferinte stiintifice 

internationale/nationale; 

Lucrări de disertație 

3. 

CERCETĂRI PRIVIND 

POLITICILE 

ECONOMICO-

FINANCIARE 

Mediul economic concurenţial 

în Uniunea Europeană. Politici 

macroenomice financiare. 

Sectorul financiar 

 Prof. univ. dr. Popescu Luigi  

 Prof. univ. dr. Ungureanu Emilia  

 Prof. dr. habil. Pîrvu Daniela 

 Prof. univ. dr. habil. Rădulescu 

Magdalena 

 Conf. univ. dr. Clipici Emilia 

 Conf. univ. dr. Bâldan Cristina 

 Conf. univ. dr. Avrămescu Tiberiu 

 Lect. univ. dr. Apostol Luiza  

 Lect. univ. dr. Hagiu Alina 

 Lect. univ. dr. Bărbulescu 

Marinela 

studenţi masteranzi 

(MFBA)+ studenţi 

(CIG,FB) 

Lucrari (articole) in reviste 

ISI/BDI/neindexate sau sustinute la 

conferinte stiintifice 

internationale/nationale; 

Lucrări de disertație 

4. 

 

 

 

 

Utilizarea de metode, tehnici 

și instrumente manageriale 

pentru analiza și/sau 

raționalizarea unor procese 

 Prof. univ. dr. Diaconu Mihaela  

 Conf. univ. dr. Duțu Amalia  

 Conf. univ. dr. Brutu Mădălina 

 Conf. univ. dr. Secară Carmen  

studenţi masteranzi 

(MSRU, MSDA)+ 

studenţi (M) 

Lucrari (articole) in reviste 

ISI/BDI/neindexate sau sustinute la 

conferinte stiintifice 

internationale/nationale; 



 

 

 

 

CERCETĂRI PRIVIND 

STRATEGIILE, 

POLITICILE, METODELE 

ŞI INSTRUMENTELE 

MANAGERIALE. 

PLANIFICARE 

STRATEGICĂ. STUDII ŞI 

ANALIZE DE PIAŢĂ 

 

manageriale în vederea 

îmbunătățirii funcţionalităţii şi 

competitivităţii firmelor 

 Lect. univ. dr. Oancea Olimpia  

 Lect. univ. dr. Sinisi Crenguța  

Lucrări de disertație 

Îmbunătăţirea utilizării 

tehnicilor şi instrumentelor de 

conducere, organizare, 

planificare şi dezvoltare a 

afacerilor în diferite sectoare 

de activitate 

 Prof. univ. dr. Diaconu Mihaela  

 Conf. univ. dr. Mihai Daniela  

 Lect. univ. dr. Sinisi Crenguța  

studenţi masteranzi 

(AACTSO, 

MSRU)+ studenţi 

(AA,M) 

Lucrari (articole) in reviste 

ISI/BDI/neindexate sau sustinute la 

conferinte stiintifice 

internationale/nationale; 

Lucrări de disertație 

Analiza particularităţilor, 

evaluarea performanţelor şi 

optimizarea procesului 

comercial în diferite sectoare 

de activitate. Studii şi analize 

la nivel micro si 

macroeconomic 

 Prof. univ. dr. Diaconu Mihaela  

 Conf. univ. dr. Brutu Mădălina 

 Conf. univ. dr. Mihai Daniela  

 Lect. univ. dr. Oancea Olimpia  

 Lect. univ. dr. Tuță Loredana 

studenţi masteranzi 

(AACTSO, MSDA, 

MSRU)+ studenţi 

(M,ECTS) 

Lucrari (articole) in reviste 

ISI/BDI/neindexate sau sustinute la 

conferinte stiintifice 

internationale/nationale; 

Lucrări de disertație 

Studii, analize și modele în 

management educațional 

 Prof. univ. dr. Diaconu Mihaela  

 Conf. univ. dr. Duțu Amalia  

 Conf. univ. dr. Brutu Mădălina 

 Conf. univ. dr. Mihai Daniela  

 Conf. univ. dr. Secară Carmen  

 Lect. univ. dr. Oancea Olimpia  

studenţi masteranzi 

(AACTSO, 

MSDA)+ studenţi 

(M,AA) 

 

Studii privind perfecționarea 

politicilor și strategiilor de 

resurse umane, prin utilizarea 

teoriilor motivaționale, a 

metodelor, tehnicilor și 

instrumentelor specifice 

managementului resurse 

umane 

 Conf. univ. dr. Brutu Mădălina 

 Conf. univ. dr. Duțu Amalia  

 Conf. univ. dr. Secară Carmen  

 Lect. univ. dr. Oancea Olimpia   

studenţi masteranzi 

(MSRU, MSDA, 

AACTSO)+ 

studenţi (M,AA) 

Lucrari (articole) in reviste 

ISI/BDI/neindexate sau sustinute la 

conferinte stiintifice 

internationale/nationale; 

Lucrări de disertație 

Analiza particularităților și 

perspectivelor de evoluție ale 

mediului de afaceri. Studii 

privind influența mutațiilor 

mediul de afaceri (intern și 

internațional) asupra 

activităților economice și 

asupra competitivităţii lor 

 Conf. univ. dr. Duțu Amalia  

 Lect. univ. dr. Dascălu Nicoleta 

 Lect. univ. dr. Oancea Olimpia  

 Lect. univ. dr. Sinisi Crenguța  

studenţi masteranzi 

(AACTSO, 

MSDA)+ studenţi 

(M,AA) 

Lucrari (articole) in reviste 

ISI/BDI/neindexate sau sustinute la 

conferinte stiintifice 

internationale/nationale; 

Lucrări de disertație 

Aplicarea unor instrumente de 

marketing, studii și cercetări în 

scopul perfecționării 

politicilor și strategiilor de 

marketing 

 Prof. univ. dr. Diaconu Mihaela  

 Conf. univ. dr. Brutu Mădălina 

 Conf. univ. dr. Duțu Amalia  

 Conf. univ. dr. Secară Carmen  

 Lect. univ. dr. Oancea Olimpia  

studenţi masteranzi 

(AACTSO, 

MSDA)+ studenţi 

(M,AA) 

Lucrari (articole) in reviste 

ISI/BDI/neindexate sau sustinute la 

conferinte stiintifice 

internationale/nationale; 

Lucrări de disertație 

Studii și analize comparative, 

previziuni și prognoze privind 

starea și evoluția unor forme 

de turism în diferite 

 Conf. univ. dr. Mihai Daniela  

 Lect. univ. dr. Oancea Olimpia  

 Lect. univ. dr. Micu Cristina  

 Lect. univ. dr. Tuță Loredana  

studenţi masteranzi 

(AACTSO)+ 

studenţi (ECTS) 

Lucrari (articole) in reviste 

ISI/BDI/neindexate sau sustinute la 

conferinte stiintifice 

internationale/nationale; 



zone/regiuni – ca bază de 

fundamentare a strategiei de 

dezvoltare la nivel micro/ 

macro /mondoeconomic 

Lucrări de disertație 

Strategii, metode, tehnici și 

instrumente de eficientizare a 

administrării afacerilor din 

comerț/ servicii/ turism și 

servicii de ospitalitate 

 Prof. univ. dr. Diaconu Mihaela  

 Conf. univ. dr. Duțu Amalia  

 Conf. univ. dr. Mihai Daniela  

 Lect. univ. dr. Dascălu Nicoleta 

 Lect. univ. dr. Micu Cristina   

studenţi masteranzi 

(AACTSO, 

MSDA)+ studenţi 

(ECTS,AA) 

Lucrari (articole) in reviste 

ISI/BDI/neindexate sau sustinute la 

conferinte stiintifice 

internationale/nationale; 

Lucrări de disertație 

Fundamentarea de noi scenarii 

organizatorice/ strategii de 

dezvoltare a activităţilor 

comerciale /turistice, în 

contextul dezvoltării durabile 

(la nivel micro/ 

macroeconomic) 

 Conf. univ. dr. Mihai Daniela  

 Conf. univ. dr. Secară Carmen  

 Lect. univ. dr. Dascălu Nicoleta 

 Lect. univ. dr. Micu Cristina  

 Lect. univ. dr. Tuță Loredana 

studenţi masteranzi 

(AACTSO, 

MSDA)+ studenţi 

(ECTS,AA) 

Lucrari (articole) in reviste 

ISI/BDI/neindexate sau sustinute la 

conferinte stiintifice 

internationale/nationale; 

Lucrări de disertație 

Analize și previziuni privind 

rolul antreprenoriatului în 

dezvoltarea durabilă 

 Prof. univ. dr. Diaconu Mihaela  

 Conf. univ. dr. Brutu Mădălina 

 Conf. univ. dr. Duțu Amalia  

 Conf. univ. dr. Secară Carmen  

 Lect. univ. dr. Dascălu Nicoleta 

 Lect. univ. dr. Micu Cristina  

 Lect. univ. dr. Sinisi Crenguța 

 Lect. univ. dr. Tuță Loredana 

studenţi masteranzi 

(AACTSO, MSDA, 

MSRU)+ studenţi 

(ECTS,AA,M) 

Lucrari (articole) in reviste 

ISI/BDI/neindexate sau sustinute la 

conferinte stiintifice 

internationale/nationale; 

Lucrări de disertație 

 

 

DIRECTOR CCAME, 

Lect univ dr Dumitru Mihaela 


