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Centralizatorul datelor privind cercetarea ştiinţifică desfaşurată de cadrele didactice  
în anii calendaristici 2012 - 2016 

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI DREPT 
Departamentul de Finanțe, Contabilitate și Economie 
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Nr. 
crt. 

Teme de cercetare ştiinţifică în ultimii ani care preced 
evaluarea externă instituţională (datele suport ale 
centralizatorului se prezintă în formatul electronic de 
raportare anuală la CNCSIS) 

Modul de 
finanţare * 

An 
univ. 

lei Lucrări, publicaţii, granturi, alte produse ale cercetării ** 

1 
Comunicarea  financiară şi  extra-financiară  a  
entităţilor    (TC_1_2012_DFCE) 

Plan intern 2012  
2 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 

indexate BDI - C3 (C3.1, C3.2);1 Cărţi şi capitole în cărţi de 
specialitate, naţionale (autor) - B2 (B2.1); 

2 
Aspecte contabile privind diagnosticul şi evaluarea 
performanţei entităţilor   (TC_2_2012_DFCE) 

Plan intern 2012  

10 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 
indexate BDI - C3 (C3.3, C3.4, C3.5, C3.1, C3.6, C3.7, C3.8, C3.10, 

C3.11, C3.12); 9 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, naţionale 
(autor) - B2 (B2.2, B2.3, B2.4, B2.5, B2.6, B2.7, B2.8, B2.9, 

B2.10);6 Lucrări (articole) în reviste, neindexate - D1 (D1.1, D1.2, 
D1.3, D1.4, D1.5, D1.6); 

3 
Cercetări statistice aplicate şi econometrice modelatoare 
pornind de la variabilele endogene majore economice si 
sociale  (TC_3_2012_DFCE) 

Plan intern 2012  

24 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 
indexate BDI - C3 (C3.13, C3.14, C3.15, C3.16, C3.17, C3.18, C3.19, 

C3.20, C3.21, C3.22, C3.23, C3.24, C3.25, C3.26, C3.27, C3.28, 
C3.29, C3.30, C3.31, C3.32, C3.33, C3.8, C3.35, C3.36);1 Cărţi şi 
capitole în cărţi de specialitate, internaţionale (autor) - B1 (B1.1);1 

Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, naţionale (autor) - B2 
(B2.11);8 Lucrări (articole) în reviste cotate ISI - C1 (C1.1, C1.2, 

C1.3, C1.4, C1.5, C1.6, C1.7, C1.8); 

4 
Sisteme   informatice pentru   analiza   datelor   în   
contextul   stabilirii strategiei de dezvoltare a 
organizaţiilor economice.  (TC_4_2012_DFCE) 

Plan intern 2012  

12 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 
indexate BDI - C3 (C3.37, C3.38, C3.39, C3.40, C3.41, C3.42, C3.43, 

C3.44, C3.45, C3.46, C3.43, C3.48);2 Lucrări (articole) în volume 
indexate ISI Proceedings - C2 (C2.1, C2.2);1 Cărţi şi capitole în cărţi 
de specialitate, naţionale (autor) - B2 (B2.12);1 Granturi / proiecte de 

cercetare câştigate prin competiţie internaţională - F1 (F1.1);1 
Granturi / proiecte de cercetare câştigate prin competiţie naţională - 

F2 (F2.1); 
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5 
Impactul politicilor macroeconomice financiare asupra  
investiţiilor şi mediului  de afaceri  
(TC_5_2012_DFCE) 

Plan intern 2012  

2 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, internaţionale (autor) - B1 
(B1.2, B1.3);2 Granturi / proiecte de cercetare câştigate prin 

competiţie internaţională - F1 (F1.2, F1.3);8 Lucrări (articole) în 
reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.49, C3.50, C3.51, C3.52, C3.53, C3.39, C3.54, C3.41);1 Lucrări 
(articole) în volume indexate ISI Proceedings - C2 (C2.1);1 Granturi / 
proiecte de cercetare câştigate prin competiţie naţională - F2 (F2.2); 

6 
Sectorul financiar şi rolul său în economie. Creşterea 
performanţelor economiei în vederea atingerii 
convergenţei nominale şi reale  (TC_6_2012_DFCE) 

Plan intern 2012  

8 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, naţionale (autor) - B2 
(B2.13, B2.14, B2.15, B2.16, B2.5, B2.1, B2.4, B2.3);3 Lucrări 
(articole) în volume indexate ISI Proceedings - C2 (C2.3, C2.1, 
C2.4);14 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări 

ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.56, C3.57, C3.58, C3.59, C3.44, 
C3.43, C3.42, C3.52, C3.60, C3.61, C3.62, C3.63, C3.64, C3.65); 

7 
Dezvoltare regională şi inegalităţi economice în 
România  (TC_7_2012_DFCE) 

Plan intern 2012  
4 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 

indexate BDI - C3 (C3.66, C3.67, C3.68, C3.69); 

8 
Competitivitatea internaţională a economiei româneşti  
(TC_8_2012_DFCE) 

Plan intern 2012  

12 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 
indexate BDI - C3 (C3.70, C3.71, C3.72, C3.73, C3.74, C3.75, C3.76, 
C3.77, C3.78, C3.79, C3.33, C3.80);1 Lucrări (articole) în volumele 

manifestărilor ştiinţifice, neindexate - D2 (D2.1); 

9 
Utilizarea indicatorilor statistici în analizele 
microeconomice şi macroeconomice  
(TC_9_2012_DFCE) 

Plan intern 2012  

10 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 
indexate BDI - C3 (C3.81, C3.3, C3.82, C3.12, C3.71, C3.20, C3.31, 

C3.83, C3.84, C3.17);1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, 
naţionale (autor) - B2 (B2.11);6 Lucrări (articole) în reviste cotate ISI 

- C1 (C1.1, C1.2, C1.3, C1.4, C1.5, C1.6); 

10 
Cercetarea eficienţei demersului de recuperare şi 
integrare a persoanelor cu dizabilităţi din perspectiva 
terapiei ocupaţionale  (TC_31_2012_DAMK) 

Plan intern 2012  
1 Grani / proiect de cercetare câştigat prin competiţie internaţională - 

F1 (F1.1); 

11 
Comunicarea  financiară şi  extra-financiară  a  
entităţilor  (TC_1_2013_DFCE) 

Plan intern 2013  

9 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 
indexate BDI - C3 (C3.86, C3.87, C3.88, C3.89, C3.90, C3.91, C3.92, 

C3.93, C3.94);1 Granturi / proiecte de cercetare câştigate prin 
competiţie naţională - F2 (F2.3);2 Lucrări (articole) în reviste, 

neindexate - D1 (D1.7, D1.8);1 Cărţi şi capitole în cărţi de 
specialitate, naţionale (autor) - B2 (B2.18); 

12 
Aspecte contabile privind diagnosticul şi evaluarea 
performanţei entităţilor   (TC_2_2013_DFCE) 

Plan intern 2013  
20 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 

indexate BDI - C3 (C3.95, C3.96, C3.97, C3.98, C3.99, C3.87, C3.88, 
C3.100, C3.101, C3.102, C3.103, C3.94, C3.104, C3.105, C3.106, 
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C3.107, C3.89, C3.108, C3.109, C3.110);7 Lucrări (articole) în 

reviste, neindexate - D1 (D1.9, D1.10, D1.11, D1.12, D1.13, D1.14, 
D1.15);1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, naţionale (autor) - 

B2 (B2.19); 

13 

Cercetări statistice aplicate şi econometrice modelatoare 
pornind de la variabilele endogene majore economice şi 
sociale; cercetări legate de elaborarea de noi metode şi 
metodologii statistice  (TC_3_2013_DFCE) 

Plan intern 2013  

30 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 
indexate BDI - C3 (C3.111, C3.112, C3.113, C3.101, C3.114, 

C3.115, C3.116, C3.117, C3.118, C3.99, C3.119, C3.120, C3.94, 
C3.121, C3.122, C3.123, C3.124, C3.125, C3.126, C3.127, C3.128, 
C3.129, C3.130, C3.131, C3.132, C3.133, C3.134, C3.135, C3.136, 
C3.137);2 Lucrări (articole) în volumele manifestărilor ştiinţifice, 

neindexate - D2 (D2.2, D2.3);2 Cărţi şi capitole în cărţi de 
specialitate, naţionale (autor) - B2 (B2.20, B2.21);4 Lucrări (articole) 

în reviste cotate ISI - C1 (C1.9, C1.10, C1.11, C1.12); 

14 
Sisteme   informatice pentru   analiza   datelor   în   
contextul   stabilirii strategiei de dezvoltare a 
organizaţiilor economice.  (TC_4_2013_DFCE) 

Plan intern 2013  

2 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, naţionale (autor) - B2 
(B2.22, B2.23);6 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 

manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.96, C3.113, C3.138, 
C3.139, C3.40, C3.140); 

15 
Impactul politicilor  macroeconomice financiare  asupra  
investiţiilor şi mediului  de afaceri  
(TC_5_2013_DFCE) 

Plan intern 2013  

1 Lucrări (articole) în reviste cotate ISI - C1 (C1.13);9 Lucrări 
(articole) în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice indexate 

BDI - C3 (C3.130, C3.141, C3.142, C3.143, C3.144, C3.145, C3.146, 
C3.148, C3.149); 

16 
Sectorul financiar şi rolul său în economie. Cresterea 
performanţelor economiei în vederea atingerii 
convergenţei nominale şi reale  (TC_6_2013_DFCE) 

Plan intern 2013  

1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, naţionale (autor) - B2 
(B2.24);14 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări 

ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.150, C3.151, C3.114, C3.115, 
C3.152, C3.153, C3.145, C3.146, C3.154, C3.155, C3.156, C3.157, 

C3.158, C3.159);1 Lucrări (articole) în volume indexate ISI 
Proceedings - C2 (C2.5); 

17 
Utilizarea indicatorilor statistici în analizele 
microeconomice şi macroeconomice  
(TC_7_2013_DFCE) 

Plan intern 2013  

13 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 
indexate BDI - C3 (C3.160, C3.161, C3.99, C3.162, C3.153, C3.115, 
C3.118, C3.124, C3.127, C3.128, C3.129, C3.136, C3.142);5 Cărţi şi 
capitole în cărţi de specialitate, naţionale (autor) - B2 (B2.25, B2.26, 
B2.20, B2.21, B2.27);3 Lucrări (articole) în reviste cotate ISI - C1 

(C1.9, C1.10, C1.11); 

18 
Competitivitatea internaţională a economiei româneşti  
(TC_8_2013_DFCE) 

Plan intern 2013  
2 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, naţionale (autor) - B2 

(B2.28, B2.29);5 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.163, C3.164, C3.165, 
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C3.166, C3.167); 

19 
Facilitarea înţelegerii aplicării legislaţiei din domeniul 
financiar, contabil şi fiscal  (TC_1_2014_DFCE) 

Plan intern 2014  
5 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 

indexate BDI - C3 (C3.168, C3.169, C3.170, C3.171, C3.172);1 Cărţi 
şi capitole în cărţi de specialitate, naţionale (autor) - B2 (B2.10); 

20 
Aspecte contabile privind diagnosticul şi evaluarea 
performanţei entităţilor  (TC_2_2014_DFCE) 

Plan intern 2014  

3 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, naţionale (autor) - B2 
(B2.30, B2.31, B2.32);10 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.173, C3.174, C3.175, 

C3.176, C3.177, C3.101, C3.178, C3.179, C3.168, C3.180);1 Lucrări 
(articole) în volume indexate ISI Proceedings - C2 (C2.6); 

21 

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  (TC_3_2014_DFCE) 

Plan intern 2014  

1 articol în volume indexate ISI Proceedings - C2 (C2.6); 6 Lucrări 
(articole) în reviste cotate ISI - C1 (C1.14, C1.15, C1.16, C1.17, C1.18, 

C1.19); 16 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări 
ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.181, C3.182, C3.183, C3.184, C3.185, 

C3.186, C3.187, C3.188, C3.189, C3.168, C3.190, C3.191, C3.192, 
C3.193, C3.194, C3.135); 

22 
Utilizarea   tehnologiilor   informatice   în   proiectarea   
şi optimizarea activităţilor şi proceselor economice  
(TC_4_2014_DFCE) 

Plan intern 2014  

5 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 
indexate BDI - C3 (C3.181, C3.182, C3.195, C3.196, C3.197);3 Cărţi 

şi capitole în cărţi de specialitate, naţionale (autor) - B2 (B2.30, 
B2.33, B2.34);2 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, internaţionale 
(autor) - B1 (B1.4, B1.5); 1 Lucrări (articole) în reviste cotate ISI - C1 

(C1.20); 

23 
Impactul politicilor macroeconomice financiare asupra  
investiţiilor şi mediului  de afaceri  
(TC_5_2014_DFCE) 

Plan intern 2014  

1 Carte şi capitole în cărţi de specialitate, naţionale (autor) - B2 
(B2.35);1 Lucrări (articole) în reviste cotate ISI - C1 (C1.21);5 

Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 
indexate BDI - C3 (C3.198, C3.193, C3.194, C3.199, C3.200);2 Cărţi 

şi capitole în cărţi de specialitate, internaţionale (autor) - B1 (B1.4, 
B1.5);1 Granturi / proiecte de cercetare câştigate prin competiţie 

naţională - F2 (F2.4); 

24 
Sectorul financiar şi rolul său în economie. Cresterea 
performanţelor economiei în vederea atingerii 
convergenţei nominale şi reale  (TC_6_2014_DFCE) 

Plan intern 2014  

2 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, internaţionale (autor) - B1 
(B1.6, B1.7);1 Lucrări (articole) în reviste cotate ISI - C1 (C1.20);15 

Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 
indexate BDI - C3 (C3.201, C3.202, C3.203, C3.204, C3.205, 

C3.206, C3.191, C3.207, C3.208, C3.184, C3.209, C3.210, C3.211, 
C3.212, C3.213); 

25 
Mediul economic concurenţial în Uniunea Europeană  
(TC_7_2014_DFCE) 

Plan intern 2014  
9 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 

indexate BDI - C3 (C3.214, C3.215, C3.184, C3.216, C3.209, 
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C3.217, C3.218, C3.219, C3.220); 

26 
Utilizarea indicatorilor statistici în analizele 
microeconomice şi macroeconomice  
(TC_8_2014_DFCE) 

Plan intern 2014  

13 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 
indexate BDI - C3 (C3.221, C3.222, C3.223, C3.183, C3.220, 

C3.191, C3.207, C3.224, C3.186, C3.188, C3.101, C3.225, C3.226);4 
Lucrări (articole) în reviste cotate ISI - C1 (C1.14, C1.17, C1.18, 

C1.19);1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, naţionale (autor) - 
B2 (B2.37); 

27 
Facilitarea înţelegerii aplicării legislaţiei din domeniul 
financiar, contabil şi fiscal  (TC_1_2015_DFCE) 

Plan intern 2015  

6 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 
indexate BDI - C3 (C3.227, C3.228, C3.229, C3.230, C3.231, 

C3.232);1 Lucrări (articole) în volumele manifestărilor ştiinţifice, 
neindexate - D2 (D2.4); 

28 
Utilizarea informaţiilor financiar-contabile în adoptarea 
deciziilor manageriale  (TC_2_2015_DFCE) 

Plan intern 2015  

13 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 
indexate BDI - C3 (C3.233, C3.234, C3.235, C3.177, C3.236, 

C3.237, C3.232, C3.238, C3.239, C3.231, C3.240, C3.241, C3.242);3 
Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, naţionale (autor) - B2 (B2.38, 
B2.39, B2.40);1 Lucrări (articole) în reviste cotate ISI - C1 (C1.22); 

29 

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  (TC_3_2015_DFCE) 

Plan intern 2015  

4 Lucrări (articole) în reviste cotate ISI - C1 (C1.23, C1.24, C1.25, 
C1.26);15 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări 
ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.243, C3.245, C3.246, C3.247, 

C3.248, C3.249, C3.250, C3.251, C3.177, C3.252, C3.253, C3.236, 
C3.254, C3.255, C3.256);1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, 

naţionale (autor) - B2 (B2.41);1 Cărţi şi capitole în cărţi de 
specialitate, internaţionale (autor) - B1 (B1.8); 

30 
Utilizarea   tehnologiilor   informatice   în   proiectarea   
şi optimizarea activităţilor si proceselor economice  
(TC_4_2015_DFCE) 

Plan intern 2015  

5 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 
indexate BDI - C3 (C3.234, C3.257, C3.258, C3.259, C3.260);3 

Lucrări (articole) în reviste cotate ISI - C1 (C1.20, C1.27, C1.28); 1 
Lucrări (articole) în volume indexate ISI Proceedings - C2 (C2.7);1 

Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, naţionale (autor) - B2 (B2.42); 

31 
Impactul politicilor macroeconomice financiare  asupra  
investitiilor si mediului  de afaceri  
(TC_5_2015_DFCE) 

Plan intern 2015  

10 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 
indexate BDI - C3 (C3.261, C3.262, C3.263, C3.264, C3.259, 

C3.260, C3.258, C3.265, C3.266, C3.267);4 Lucrări (articole) în 
reviste cotate ISI - C1 (C1.28, C1.27, C1.20, C1.29);2 Lucrări 

(articole) în volume indexate ISI Proceedings - C2 (C2.8, C2.9); 

32 
Sectorul financiar şi rolul său în economie. Cresterea 
performanţelor economiei în vederea atingerii 
convergenţei nominale şi reale  (TC_6_2015_DFCE) 

Plan intern 2015  
10 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 

indexate BDI - C3 (C3.262, C3.260, C3.268, C3.269, C3.257, C3.270, 
C3.271, C3.272, C3.273, C3.274);1 Lucrări (articole) în reviste cotate 
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ISI - C1 (C1.27); 

33 
Mediul economic concurenţial în Uniunea Europeană  
(TC_7_2015_DFCE) 

Plan intern 2015  
7 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 

indexate BDI - C3 (C3.261, C3.275, C3.276, C3.277, C3.278, 
C3.265, C3.267); 

34 
Utilizarea indicatorilor statistici în analizele 
microeconomice şi macroeconomice  
(TC_8_2015_DFCE) 

Plan intern 2015  

4 Lucrări (articole) în reviste cotate ISI - C1 (C1.23, C1.24, C1.25, 
C1.26);18 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări 
ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.279, C3.280, C3.281, C3.282, 

C3.283, C3.246, C3.249, C3.250, C3.251, C3.243, C3.252, C3.253, 
C3.254, C3.255, C3.256, C3.284, C3.285, C3.286);1 Cărţi şi capitole 

în cărţi de specialitate, naţionale (autor) - B2 (B2.41);1 Cărţi şi 
capitole în cărţi de specialitate, internaţionale (autor) - B1 (B1.8); 

35 
Facilitarea înţelegerii aplicării legislaţiei din domeniul 
financiar, contabil şi fiscal  (TC_2_2016_DFCE) 

Plan intern 2016  

7 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 
indexate BDI - C3 (C3.287, C3.288, C3.289, C3.290, C3.291, 

C3.293, C3.294);1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, naţionale 
(autor) - B2 (B2.43);1 Lucrări (articole) în volume indexate ISI 

Proceedings - C2 (C2.10); 

36 
Utilizarea informaţiilor financiar-contabile în adoptarea 
deciziilor manageriale  (TC_3_2016_DFCE) 

Plan intern 2016  

8 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 
indexate BDI - C3 (C3.287, C3.295, C3.296, C3.297, C3.298, 

C3.288, C3.299, C3.236); 1 Lucrări (articole) în volume indexate ISI 
Proceedings - C2 (C2.10); 

37 

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;  (TC_4_2016_DFCE) 

Plan intern 2016  

15 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 
indexate BDI - C3 (C3.300, C3.301, C3.302, C3.303, C3.304, 

C3.305, C3.297, C3.306, C3.307, C3.308, C3.310, C3.311, C3.312, 
C3.313, C3.299);2 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, naţionale 
(autor) - B2 (B2.44, B2.45);5 Lucrări (articole) în reviste cotate ISI - 

C1 (C1.30, C1.31, C1.32, C1.33, C1.34); 

38 

Cercetari trans-, inter-, cros- şi multidisciplinare axate 
pe gândirea statisticii, econofizicii şi fizicii statistice, 
biologiei, economiei şi bioeconomiei  
(TC_5_2016_DFCE) 

Plan intern 2016  

2 Lucrări (articole) în volumele manifestărilor ştiinţifice, neindexate - 
D2 (D2.5, D2.6);9 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 

manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.314, C3.302, C3.303, 
C3.304, C3.315, C3.300, C3.313, C3.316, C3.253);1 Granturi / 

proiecte de cercetare câştigate prin competiţie internaţională - F1 
(F1.4);1 Lucrări (articole) în reviste cotate ISI - C1 (C1.33);1 Lucrări 

(articole) în reviste, neindexate - D1 (D1.16); 

39 
Utilizarea   tehnologiilor   informatice   în   proiectarea   
şi optimizarea activităţilor şi proceselor economice  
(TC_6_2016_DFCE) 

Plan intern 2016  
4 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 

indexate BDI - C3 (C3.317, C3.318, C3.319, C3.197);3 Cărţi şi 
capitole în cărţi de specialitate, internaţionale (autor) - B1 (B1.9, 
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B1.10, B1.11); 1 Granturi / proiecte de cercetare câştigate prin 

competiţie naţională - F2 (F2.5); 

40 
Impactul politicilor macroeconomice financiare asupra 
investiţiilor şi mediului  de afaceri  
(TC_7_2016_DFCE) 

Plan intern 2016  

2 Lucrări (articole) în reviste cotate ISI - C1 (C1.36, C1.38);3 Lucrări 
(articole) în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice indexate 
BDI - C3 (C3.320, C3.321, C3.319);1 Cărţi şi capitole în cărţi de 

specialitate, internaţionale (autor) - B1 (B1.10); 

41 
Sectorul financiar şi rolul său în economie. Cresterea 
performanţelor economiei în vederea atingerii 
convergenţei nominale şi reale  (TC_8_2016_DFCE) 

Plan intern 2016  

4 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 
indexate BDI - C3 (C3.323, C3.324, C3.317, C3.318);1 Cărţi şi 
capitole în cărţi de specialitate, naţionale (autor) - B2 (B2.46);1 

Lucrări (articole) în reviste cotate ISI - C1 (C1.38);2 Cărţi şi capitole 
în cărţi de specialitate, internaţionale (autor) - B1 (B1.10, B1.4);2 
Lucrări (articole) în volume indexate ISI Proceedings - C2 (C2.11, 

C2.12); 

42 
Mediul economic concurenţial în Uniunea Europeană  
(TC_9_2016_DFCE) 

Plan intern 2016  
9 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 

indexate BDI - C3 (C3.325, C3.326, C3.327, C3.328, C3.329, 
C3.330, C3.331, C3.332, C3.333); 

43 
Utilizarea indicatorilor statistici în analizele 
microeconomice şi macroeconomice  
(TC_10_2016_DFCE) 

Plan intern 2016  

7 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 
indexate BDI - C3 (C3.301, C3.314, C3.334, C3.331, C3.306, 

C3.335, C3.336);1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, naţionale 
(autor) - B2 (B2.44);1 Lucrări (articole) în reviste cotate ISI - C1 

(C1.32); 
 


