
 
 

 
 

Departament Management şi Administrarea Afacerilor 
 

 

PLAN DE CERCETARE ŞTIIN IFIC  
- ANUL 2017- 

 

Activitatea de cercetare a cadrelor didactice titulare ale Departamentui Management şi 
Administrarea Afacerilor din cadrul Facultății de tiințe Economice i Drept se desfăşoară prioritar pe 

domeniile: 

- Management 

- Marketing 

- Administrarea afacerilor  

- Economie 

Obiectivul strategic al planului de cercetare tiințifică al Departamentui Management şi 
Administrarea Afacerilor din cadrul Facultății de tiințe Economice i Drept, pentru anul 2017,  este 

creșterea volumului și a relevanței activităților de cercetare științifică, în scopul atingerii obiectivul 

strategic de dezvoltare a cercetării ştiinţifice formulat prin Planul strategic al UPIT 2016-2020, Strategia 

de cercetare tiințifică a Facultății de tiințe Economice i Drept 2016-2020 i Strategia de cercetare 

tiințifică a Departamentui Management şi Administrarea Afacerilor 2016-2020. 

Pentru anul universitar 2016-2017 au fost planificate următoarele teme de cercetare aferente 

domeniilor menţionate: 
 

Nr. 
crt. 

Direc ii de 
cercetare (D.C.) 

Teme de cercetare (T.C.) 
Colectiv de 

cadre didactice 
Colectiv de 

studen i Rezultate estimate 

1 

Cre terea 
competitivit ii 
organiza iilor 

prin 
îmbun t irea 
utiliz rii unor 
instrumente 
manageriale 

Utilizarea de metode, tehnici i 
instrumente manageriale pentru 

analiza i/sau raționalizarea 
unor procese manageriale în 

vederea îmbunătățirii 
funcţionalităţii şi 

competitivităţii firmelor 

 Prof. dr. Diaconu Mihaela  

 Conf. dr. Brutu Madalina 

 Conf. dr. Gradinaru Dorulet  

 Conf. dr. Gradinaru Puiu  

 Conf. dr. Mihai Daniela  

 Conf. dr. Secara Carmen  

 Lect. dr. Antoniu Eliza  

 Lect. dr. Dascalu Nicoleta 

 Lect. dr. Isac Nicoleta 

 Lect. dr. Popescu Emilia 

 Lect. dr. Sinisi Crenguta 

 Lect. dr. Vasilica Radu  

Dobrița Eliza 
(M II) 

Fronie 

Alexandra 

(M II) 

Ciolacu 

Giuliano 

(MSDA II) 

Simcea Ionela 

Corina 

(ECTS III) 

 2 manuale did., 

suporturi de curs 

 2 îndrumare / 

culegeri de probl. 

 3 lucrări (articole) 
în rev. index. BDI  

 2 lucrări (articole) 
în vol. manifest. t.  

 4 art. neindex., 

publ. în vol. manif. şt. 

2 

Îmbunătăţirea utilizării 
tehnicilor şi instrumentelor de 

conducere, organizare, 

planificare şi dezvoltare a 
afacerilor în diferite sectoare de 

activitate 

 Conf. dr. Brutu Madalina 

 Conf. dr. Gradinaru Dorulet  

 Conf. dr. Gradinaru Puiu  

 Conf. dr. Mihai Daniela  

 Conf. dr. Secara Carmen  

 Lect. dr. Antoniu Eliza  

 Lect. dr. Dascalu Nicoleta 

 Lect. dr. Isac Nicoleta 

 Lect. dr. Jianu Elena  

Arsene 

Alexandra 

(AACTSO II) 

Pîrlici Diana 

(Mk III) 

Tudorache Ana 

Maria 

(Mk III) 

 1 carte de 

specialitate, naţion. 
 2 lucrări (articole) 
în rev. index. BDI  

 1 lucrare (articol) în 

vol. manifest. t. 

 3 art. neindex., 

publ. în vol. manif. şt. 

3 

Analiza particularităţilor, 
evaluarea performanţelor şi 

optimizarea procesului 

comercial în diferite sectoare de 

activitate. Studii şi analize la 
nivel micro si macroeconomic 

 Conf. dr. Brutu Madalina 

 Conf. dr. Dutu Amalia  

 Conf. dr. Meghisan Flaviu 

 Conf. dr. Mihai Daniela  

 Lect. dr. Antoniu Eliza  

 Lect. dr. Isac Nicoleta 

 Lect. dr. Jianu Elena 

 Lect. dr. Oancea Olimpia 

 Lect. dr. Stanciu Tolea Claudia 

 Lect. dr. Tuta Loredana 

Şoitariu Florina 
(ECTS III) 

Voinea Diana 

(ECTS III) 

Trăistaru Ana-

Maria 

(AACTSO II) 

 2 îndrumare / 

culegeri de probleme 

 1 lucrare (articol) în 

volume indexate ISI 

Proceedings  

 3 lucrări (articole) 

în rev. index. BDI 

 2 lucrări (articole) 
în vol. manifest. t.  

 3 art. neindex., 

publ. în vol. manif. şt. 
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Nr. 
crt. 

Direc ii de 
cercetare (D.C.) 

Teme de cercetare (T.C.) 
Colectiv de 

cadre didactice 
Colectiv de 

studen i Rezultate estimate 

4 

Strategii i 
abord ri actuale 
în managementul 
resurselor umane 

Studii privind perfecționarea 
politicilor i strategiilor de 

resurse umane, prin utilizarea 

teoriilor motivaționale, a 
metodelor, tehnicilor i 
instrumentelor specifice 

managementului resurse umane 

 Conf. dr. Brutu Madalina 

 Conf. dr. Gradinaru Dorulet  

 Conf. dr. Gradinaru Puiu  

 Conf. dr. Mihai Daniela  

 Conf. dr. Secara Carmen  

 Lect. dr. Antoniu Eliza  

 Lect. dr. Dascalu Nicoleta 

 Lect. dr. Isac Nicoleta 

 Lect. dr. Jianu Elena 

 Lect. dr. Popescu Emilia 

 Lect. dr. Vasilică Radu  

Guță Adriana  
(MSRU II) 

Badea Claudia 

(AA III) 

Bana Roxana 
(ECTS III) 

Manga Denisa  

(M III) 

Necolae 

Cristina (M III) 

 3 lucrări (articole) 
în rev. index. BDI  

 2 lucrări (articole) 
în vol. manifest. t. 
 4 art. neindex., 

publ. în vol. manif. şt. 

5 

Cunoaşterea şi 
valorificarea 

oportunit ilor 
pie ei prin 
utilizarea 

eficient  a unor 
instrumente 

de marketing 

Analiza particularităților i 
perspectivelor de evoluție ale 

mediului de afaceri. Studii 

privind influența mutațiilor 
mediul de afaceri (intern i 

internațional) asupra 
activităților economice i asupra 

competitivităţii lor 

 Conf. dr. Meghisan Flaviu 

 Lect. dr. Jianu Elena 

 Lect. dr. Simoni Smaranda  

 Lect. dr. Stanciu Tolea Claudia 

 Lect. dr. Tuta Loredana 

 Lect. dr. Vasilică Radu  

Dalaban Diana 

(ECTS III) 

 1 lucrare (articol) în 

rev. index. BDI  

 2 art. neindex., 

publ. în vol. manif. şt. 

6 

Aplicarea unor instrumente de 

marketing, studii i cercetări în 
scopul perfecționării politicilor 

i strategiilor de marketing 

 Prof. dr. Diaconu Mihaela  

 Conf. dr. Brutu Madalina 

 Conf. dr. Dutu Amalia  

 Conf. dr. Meghisan Flaviu 

 Lect. dr. Isac Nicoleta 

 Lect. dr. Jianu Elena 

 Lect. dr. Oancea Olimpia 

Miriţă Bianca 
(ECTS III) 

Prodea 

Georgiana 
(ECTS III) 

Neaga 

Loredana 

(AACTSO II) 

Mihai Radu 

(AACTSO II) 

 1 manual did., 

suport de curs 

 1 lucrare (art.) ISI 

 1 lucrare (art.) în 

vol. indexate ISI 

Proceedings  

 2 lucrări (articole) 
în rev. index. BDI 

 2 lucrări (articole) 
în vol. manifest. t. 
 4 art. neindex., 

publ. în vol. manif. şt. 

7 

Administrarea 
eficient  a 

afacerilor în 
comer / turism/ 

servicii de 
ospitalitate 

Studii i analize comparative, 
previziuni i prognoze privind 

starea i evoluția unor forme de 

turism în diferite zone/regiuni – 

ca bază de fundamentare a 
strategiei de dezvoltare la nivel 

micro/macro/mondoeconomic 

 Prof. dr. Diaconu Mihaela  

 Lect. dr. Micu Cristina  

 Lect. dr. Simoni Smaranda  

 Lect. dr. Tuta Loredana 

Tălpigă Daniela 
(AACTSO II) 

Dobre Claudia 

(ECTS III) 

 2 lucrări (articole) 
în rev. index. BDI 

 1 lucrare (articol) în 

vol. manifest. t. 
 2 art. neindex., 

publ. în vol. manif. şt. 

8 

Strategii, metode, tehnici i 
instrumente de eficientizare a 

administrării afacerilor din 
comerț/ servicii/ turism i 

servicii de ospitalitate 

 Prof. dr. Diaconu Mihaela  

 Conf. dr. Meghisan Flaviu 

 Conf. dr. Mihai Daniela  

 Conf. dr. Secara Carmen  

 Lect. dr. Dascalu Nicoleta 

 Lect. dr. Micu Cristina  

 Lect. dr. Simoni Smaranda  

 Lect. dr. Stanciu Tolea Claudia 

 Lect. dr. Tuta Loredana 

Neaga 

Loredana 

(AACTSO II) 

Han Cristian 

(ECTS III) 

 1 lucrare (articol) în 

rev. index. BDI 

 1 lucrare (articol)  

în vol. manifest. t. 
 2 art. neindex., 

publ. în vol. manif. şt. 

9 

Fundamentarea de noi scenarii 

organizatorice/ strategii de 

dezvoltare a activităţilor 
comerciale /turistice, în 

contextul dezvoltării durabile 
(la nivel micro/macroeconomic) 

 Prof. dr. Diaconu Mihaela  

 Conf. dr. Meghisan Flaviu 

 Lect. dr. Micu Cristina  

 Lect. dr. Simoni Smaranda  

 Lect. dr. Stanciu Tolea Claudia 

 Lect. dr. Tuta Loredana 

Nedelcu Daniel 

(M II) 

Stănescu Vlad 

(M II) 

Miriţă Bianca 
(ECTS III) 

 2 lucrări (articole) 
în rev. index. BDI  

 3 art. neindex., 

publ. în vol. manif. şt. 

 

Director Departament, 

Conf. univ. dr. Daniela MIHAI 

 


