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PLAN DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
ANUL 2017 

 
 

Activitatea de cercetare a cadrelor didactice din Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie se desfăşoară pe următoarele domenii: 
- Finanţe 
- Contabilitate 
- Economie 
- Informatică economică 

Obiectivul planului de cercetare ştiinţifică al Departamentului Finanţe, Contabilitate şi Economie, pentru anul 2017,  este creşterea volumului 
şi a relevanţei activităţilor de cercetare ştiinţifică, în scopul atingerii obiectivul strategic formulat prin Planul strategic al UPIT şi al Facultăţii de 
Ştiinţe Economice şi Drept 2016-2020 în legătură cu dezvoltarea cercetării ştiinţifice. 

Pentru anul 2017 au fost planificate următoarele direcţii şi teme de cercetare aferente domeniilor menţionate mai sus: 
 

Nr. 
crt. 

Direcţii de cercetare 
(D.C.) 

Teme de cercetare (T.C.) 
Colectiv de 

cadre didactice 
Colectiv de 

studenţi 
Rezultate estimate 

1 
Contabilitate, analiză 

şi audit 

Facilitarea înţelegerii aplicării 
legislaţiei din domeniul financiar, 
contabil şi fiscal  

Lect. dr. Bănuţă Mariana 
Lect. dr. Gâdoiu Mihaela 
Asist dr. Brînză Diana 

 
3 articole în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI 

Lect. dr. Dumitru Mihaela  
1 articol în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI 

Conf. dr. Burtescu Claudia 
Lect. dr. Ţaicu Marian 

 
3 articole în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI 

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI DREPT 

DEPARTAMENTUL FINANŢE, CONTABILITATE ŞI ECONOMIE 



Nr. 
crt. 

Direcţii de cercetare 
(D.C.) 

Teme de cercetare (T.C.) 
Colectiv de 

cadre didactice 
Colectiv de 

studenţi 
Rezultate estimate 

2 
Utilizarea informaţiilor financiar-
contabile în adoptarea deciziilor 
manageriale  

Conf. dr. Firescu Victoria  
2 articole în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI  

Conf. dr. Firescu Victoria 
Popescu Bianca, 
Madalina Onel, 
Boboc Luminita 

2 articole în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI 

Lect. dr. Gâdoiu Mihaela 
Lect. dr. Bănuţă Mariana 
Asist dr. Brînză Diana 

 
3 articole în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI 

Conf. dr. Bondoc Daniela  
1 articol în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI 

Lect. dr. Dumitru Mihaela  
1 articol în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI 

Lect. dr. Ţaicu Marian  
2 articole în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI 

3 
Statistica  aplicată, 

modelare şi simulare 
econometrică şi 
cercetări trans-, 

inter-, cros şi 
multidisciplinare 

Cercetări statistice aplicate şi 
econometrice modelatoare 
pornind de la variabilele 
endogene majore economice şi 
sociale; cercetări legate de 
modelarea caracteristică gândirii 
statistice moderne, dar şi gândirii 
econometrice proiective sau 
simulatoare 

Prof. dr. Săvoiu Gheorghe  
Conf. dr. Burtescu Emil  
Lect. dr. Taicu Marian  

Masterand  
Adelina-Suzana 

Marina 

1 articol in revista ISI (web of science) 
3 articole in reviste indexate BDI 
3 articole în volumele unor manifestări 
ştiinţifice indexate BDI 

4 

Cercetari trans-, inter-, cros- şi 
multidisciplinare axate pe 
gândirea statisticii, econofizicii şi 
fizicii statistice, biologiei, 
economiei şi bioeconomiei  

Prof. dr. Săvoiu Gheorghe  
Conf. dr. Bondoc Daniela  
Conf. dr. Burtescu Emil  
Lect. dr. Taicu Marian  

Workshop 
internaţional 

ARFYT   
12 studenti si 

masteranzi 
participanti 

4 articole în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI 
6 articole în revista 
ESMSJ vol 6 (2)  a UPIT/FSED 
http://esmsj.upit.ro/ 

5 
Informatică 
economică 

Utilizarea   tehnologiilor   
informatice   în   proiectarea   şi 
optimizarea activităţilor şi 
proceselor economice  

Conf. dr. Serbanescu Luminita 
Conf. dr. Bănică Logica 
Conf. dr. Burtescu Emil  

 
3 articole în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI 

6 
Metode, tehnici si instrumente 
moderne in mediul educational 

Conf. dr. Bănică Logica 
Conf. dr. Radulescu Magdalena 
Lect. dr. Hagiu Alina 

 
2 articole în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI
  



Nr. 
crt. 

Direcţii de cercetare 
(D.C.) 

Teme de cercetare (T.C.) 
Colectiv de 

cadre didactice 
Colectiv de 

studenţi 
Rezultate estimate 

7 

Finanţe, Bănci şi 
Asigurări 

Impactul politicilor 
macroeconomice financiare 
asupra investiţiilor şi mediului  de 
afaceri  

Conf. dr. Pirvu Daniela 
Lect. dr. Apostol Luiza  
Prof. dr. Popescu Luigi 

 
2 articole în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI 

Conf. dr. Pirvu Daniela 
Conf. dr. Clipici Emilia 

 
3 articole în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI 

Conf. dr. Rădulescu 
Magdalena 

 
1 articol în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI 

8 

Sectorul financiar şi rolul său în 
economie. Cresterea 
performanţelor economiei în 
vederea atingerii convergenţei 
nominale şi reale  

Conf. dr. Rădulescu 
Magdalena 

 
2 articole în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI 

9 

Economie 

Mediul economic concurenţial în 
Uniunea Europeană  

Lect. dr. Hagiu Alina  
1 articol în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI 

Prof. dr. Ungureanu Emilia 
Conf. dr. Bâldan Cristina 

 
1 articol în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI 

10 
Utilizarea indicatorilor statistici 
în analizele microeconomice şi 
macroeconomice  

Prof. dr. Săvoiu Gheorghe  
Lect. dr. Ţaicu Marian 
 

 
2 articole în reviste/  volume ale unor 
manifestări ştiinţifice internationale 

Prof. dr. Ungureanu Emilia 
Conf. dr. Bâldan Cristina 

 
2 articole în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI 

Prof. dr. Ungureanu Emilia 
Conf. dr. Bâldan Cristina 
Conf. dr. Avrămescu Tiberiu 

 1 manual pentru IFR 

Conf. dr. Pîrvu Daniela 
Lect. dr. Dicu Consuela 

 
1 articol în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI 

 
 
 

Responsabil cercetare DFCE, 
 

Lect. univ. dr. DUMITRU Mihaela 
 
 
 


