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În vederea realizării misiunii de cercetare, Departamentul de Finanţe, Contabilitate şi
Economie urmăreşte generarea de produse ştiinţifice prin cercetare ştiinţifică fundamentală şi
aplicativă, atât la nivel individual, cât şi colectiv.
Domeniile de cercetare în care-şi desfăşoară activitatea membrii departamentului sunt:
 Finanțe
 Contabilitate
 Economie
 Informatică economică
Activităţile de cercetare se realizează de către cadre didactice, masteranzi şi studenţi, în
următoarele direcţii:
 Finanțe, Bănci și Asigurări
 Contabilitate, analiză şi audit
 Economie
 Informatică economică
 Statistica aplicată, modelare și simulare econometrică și cercetări trans-, inter-,
cros și multidisciplinare
Pentru buna desfăşurare a activităţilor de cercetare, Departamentul Finanţe,
Contabilitate și Economie stabileşte planul strategic de cercetare, cu obiective şi activităţi
specifice.
Obiectiv strategic: Dezvoltarea activității de cercetare științifică prin desfăşurarea de
activităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicată, în contextul Centrului de Cercetare,
Analiză și Modelare Economică, pe colective şi echipe de cercetare în domeniile Economie,
Finanțe, Contabilitate, Informatică economică, dar şi inter-, cros-, trans- și multidisciplinare.
Direcții principale de acțiune:
 Actualizarea planurilor de cercetare științifică a departamentului în funcție de cele mai noi
evoluții în domeniile de interes și tendințele existente la nivel național și internațional;
 Implicarea în organizarea și participarea membrilor departamentului la manifestări
științifice (workshopurile internaționale EDEN, ARFYT etc.);
 Implicarea în organizarea și participarea membrilor departamentului la manifestări
științifice ale Filialei Argeș a Societății Române de Statistică;
 Aprofundarea direcțiilor actuale de cercetare și definirea altora noi; susţinerea cercetării
inter-, cros- trans- şi multidisciplinare prin implicarea în manifestări ştiinţifice ale departamentului
sau prin cooperarea cu alte departamente / facultăţi.
 Implicarea cât mai multor cadre didactice în coordonarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică
pentru sesiuni de comunicări ştiinţifice, olimpiade şi alte concursuri studenţesti locale sau naţionale,
precum şi încurajarea implicării studenţilor şi masteranzilor în cercetare (articole în publicaţii
ştiinţifice sau participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice);
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 Creșterea numărului de articole publicate în reviste în reviste indexate în baze de date
internaționale (inclusiv Web of Science sau WoS Clarivate) și creşterea vizibilităţii departamentului
prin încurajarea publicării de fiecare membru al departamentului a unor lucrări de specialitate la
edituri recunoscute în domeniu şi la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 Continuarea participării și organizării conferințelor științifice cu participare internațională
în domeniul științelor economice;
 Implicarea în organizarea manifestărilor științifice anuale ale studenților
 Încurajarea participării studenților în olimpiade și competiții studențești naționale;
 Participarea la eficientizarea colaborărilor existente cu alte universități sau unități de
cercetare din țară și din străinătate și a încheierii unor noi acorduri de colaborare.
Activităţi necesare pentru îndeplinirea obiectivului:
1. Majorarea semnificativă a numarului total de lucrari publicate în reviste indexate în
baze de date internaționale (inclusiv Web of Science sau WoS Clarivate) de către personalul de
predare cu norma de bază/titular
2. Editarea de către personalul de predare a unor capitole şi ulterior cărţi în edituri
recunoscute în plan național și internaţional
3. Creşterea numărului de programe, proiecte, finanţări pentru cercetare obţinute ca surse
de finanţare
4. Obţinerea de premii, diplome şi medalii de persoane cu norma de bază/titular pentru
activitatea de cercetare (premii de la societăţi naţionale sau internaţionale, premii de la institute ale
Academiei sau internaţionale)
5. Organizarea de workshopuri internaționale şi participarea la aceste workshopuri
6. Expoziţii publice, spectacole, serate muzicale, proiecţii film
7. Organizarea de conferinţe publice
8. Lansări de carte academică
9.Participări în comitete ştiinţifice sau de organizare a conferințelor
10. Editarea unei reviste on-line
11. Internaționalizarea cercetării științifice și creșterea vizibilității internaționale a
rezultatelor cercetării științifice
12. Desfășurarea mai multor activități de echipă axate pe rezultate comune publicate care
să ateste această evoluție a spiritului de cercetare autentic inter-, cros-, trans- și multidisciplinar
(cărți, articole etc.).
13. Asocierea cu alte departamente și facultăți, instiții de cercetare și asociații științifice în
vederea dezvoltării spiritului de colaborare al echipei departamentale cu alte echipe de cercetare în
plan național.
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