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UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI                                                                        
Facultatea de Știinte Economice și Drept 
Departamentul de Management și Administrarea Afacerilor 
 

Centralizatorul datelor privind cercetarea ştiinţifică desfaşurată de cadrele didactice  
din Departamentul de Management si Administrarea Afacerilor 

în anii calendaristici 2012 – 2016 
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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 

Creşterea competitivităţii capitalului studenţilor 
viitori economişti în scopul facilitării tranziţiei 

acestora de la şcoală la viaţa activă 
 

(TC_1_2012_DMAA) 

POSDRU 2012 1.859.708 
1 Granturi / proiecte de cercetare câştigate prin 

competiţie naţională - F2 (F2.1); 

2 

Comportamentul managerial  în organizaţiile 
din România 

 
(TC_2_2012_DMAA) 

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

manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.1, 
C3.2); 

3 

Utilizarea de metode, tehnici și instrumente 
manageriale pentru analiza și/sau raționalizarea 

unor procese manageriale în vederea 
îmbunătățirii funcţionalităţii şi competitivităţii 

firmelor 
 

(TC_3_2012_DMAA) 

Plan intern 2012  
3 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 

manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.3, 
C3.4, C3.5); 

4 

Îmbunătăţirea utilizării tehnicilor şi 
instrumentelor de conducere, organizare, 

planificare şi dezvoltare a afacerilor în diferite 
sectoare de activitate 

 

(TC_4_2012_DMAA) 

Plan intern 2012  
3 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 

manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.6, 
C3.7, C3.8); 
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5 

Analiza particularităţilor, evaluarea 
performanţelor şi optimizarea procesului 

comercial în diferite sectoare de activitate. 
Studii şi analize la nivel micro si 

macroeconomic 
 

(TC_5_2012_DMAA) 

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

manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.9, 
C3.10, C3.11, C3.12); 

6 

Studii privind perfecționarea politicilor și 
strategiilor de resurse umane, prin utilizarea 

teoriilor motivaționale, a metodelor, tehnicilor 
și instrumentelor specifice managementului 

resurse umane 
 

(TC_6_2012_DMAA) 

Plan intern 2012  
3 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 

manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.13, 
C3.14, C3.15); 

7 

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 
 

(TC_7_2012_DMAA) 

Plan intern 2012  

12 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.16, 

C3.17, C3.18, C3.19, C3.20, C3.21, C3.22, 
C3.23, C3.24, C3.25, C3.26, C3.27);1 Lucrări 
(articole) în reviste, neindexate - D1 (D1.1);2 

Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, naţionale 
(autor) - B2 (B2.1, B2.2);1 Lucrări (articole) în 
volume indexate ISI Proceedings - C2 (C2.1); 

8 

Aplicarea unor instrumente de marketing, 
studii și cercetări în scopul perfecționării 

politicilor și strategiilor de marketing 
 

(TC_8_2012_DMAA) 

Plan intern 2012  

10 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.28, 

C3.29, C3.30, C3.31, C3.32, C3.33, C3.34, 
C3.35, C3.36, C3.37);2 Lucrări (articole) în 

volume indexate ISI Proceedings - C2 (C2.2, 
C2.3); 

9 

Studii și analize comparative, previziuni și 
prognoze privind starea și evoluția unor forme 
de turism în diferite zone/regiuni – ca bază de 

fundamentare a strategiei de dezvoltare la nivel 
micro/macro/mondoeconomic 

 
(TC_9_2012_DMAA) 

Plan intern 2012  

7 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.38, 

C3.39, C3.40, C3.41, C3.42, C3.43, C3.44);1 
Lucrări (articole) în reviste, neindexate - D1 

(D1.2); 
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10 

Strategii, metode, tehnici și instrumente de 
eficientizare a administrării afacerilor din 

comerț/ servicii/ turism și servicii de 
ospitalitate 

 
(TC_10_2012_DMAA) 

Plan intern 2012  

1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, 
naţionale (autor) - B2 (B2.3);1 Lucrări (articole) 
în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 

indexate BDI - C3 (C3.45); 

11 

Fundamentarea de noi scenarii organizatorice/ 
strategii de dezvoltare a activităţilor comerciale 
/turistice, în contextul dezvoltării durabile (la 

nivel micro/macroeconomic) 
 

(TC_11_2012_DMAA) 

Plan intern 2012  
1 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 

manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.46); 

12 

Creşterea competitivităţii capitalului studenţilor 
viitori economişti în scopul facilitării tranziţiei 

acestora de la şcoală la viaţa activă 
 

(TC_1_2013_DMAA) 

POSDRU 2013 1.859.708 

2 Granturi / proiecte de cercetare câştigate prin 
competiţie naţională - F2 (F2.2, F2.10);3 Lucrări 
(articole) în reviste /volumele unor manifestări 

ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.47, C3.48, 
C3.49); 

13 

Comportamentul managerial  în organizaţiile 
din România 

 
(TC_2_2013_DMAA) 

Plan intern 2013 100.000 

3 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.50, 
C3.51, C3.52);1 Lucrări (articole) în volumele 

manifestărilor ştiinţifice, neindexate - D2 
(D2.1);1 Granturi / proiecte de cercetare 

câştigate prin competiţie naţională - F2 (F2.3);1 
Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, naţionale 

(autor) - B2 (B2.4); 

14 

Utilizarea de metode, tehnici și instrumente 
manageriale pentru analiza și/sau raționalizarea 

unor procese manageriale în vederea 
îmbunătățirii funcţionalităţii şi competitivităţii 

firmelor 
 

(TC_3_2013_DMAA) 
 

Plan intern 2013  

5 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.53, 
C3.54, C3.55, C3.56, C3.57); 2 Cărţi şi capitole 

în cărţi de specialitate, naţionale (autor) - B2 
(B2.5, B2.6); 
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15 

Îmbunătăţirea utilizării tehnicilor şi 
instrumentelor de conducere, organizare, 

planificare şi dezvoltare a afacerilor în diferite 
sectoare de activitate 

 
(TC_4_2013_DMAA) 

Plan intern 2013  

1 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.58);1 Lucrări (articole) în reviste cotate ISI - 
C1 (C1.1); 

16 

Analiza particularităţilor, evaluarea 
performanţelor şi optimizarea procesului 

comercial în diferite sectoare de activitate. 
Studii şi analize la nivel micro si 

macroeconomic 
 

(TC_5_2013_DMAA) 

Plan intern 2013  

1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, 
naţionale (autor) - B2 (B2.7);1 Lucrări (articole) 
în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice 

indexate BDI - C3 (C3.59); 

17 

Studii privind perfecționarea politicilor și 
strategiilor de resurse umane, prin utilizarea 

teoriilor motivaționale, a metodelor, tehnicilor 
și instrumentelor specifice managementului 

resurse umane 
 

(TC_6_2013_DMAA) 

Plan intern 2013  

5 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.60, 
C3.61, C3.62, C3.63, C3.64);1 Cărţi şi capitole 
în cărţi de specialitate, naţionale (autor) - B2 

(B2.8); 

18 

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 
 

(TC_7_2013_DMAA) 

Plan intern 2013  

3 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, 
naţionale (autor) - B2 (B2.9, B2.10, B2.11);5 
Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 

manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.65, 
C3.66, C3.67, C3.68, C3.69);1 Lucrări (articole) 

în reviste cotate ISI - C1 (C1.2);1 Lucrări 
(articole) în volume indexate ISI Proceedings - 

C2 (C2.4); 

19 

Aplicarea unor instrumente de marketing, 
studii și cercetări în scopul perfecționării 

politicilor și strategiilor de marketing 
 

(TC_8_2013_DMAA) 

Plan intern 2013  

6 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.70, 
C3.71, C3.72, C3.73, C3.74, C3.75);1 Cărţi şi 

capitole în cărţi de specialitate, naţionale (autor) 
- B2 (B2.12); 
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20 

Studii și analize comparative, previziuni și 
prognoze privind starea și evoluția unor forme 
de turism în diferite zone/regiuni – ca bază de 

fundamentare a strategiei de dezvoltare la nivel 
micro/macro/mondoeconomic 

 
(TC_9_2013_DMAA) 

Plan intern 2013  

6 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.76, 
C3.77, C3.78, C3.79, C3.80, C3.81);1 Cărţi şi 

capitole în cărţi de specialitate, naţionale (autor) 
- B2 (B2.13);2 Lucrări (articole) în reviste, 

neindexate - D1 (D1.3, D1.4); 

21 

Strategii, metode, tehnici și instrumente de 
eficientizare a administrării afacerilor din 

comerț/ servicii/ turism și servicii de 
ospitalitate 

 
(TC_10_2013_DMAA) 

 

Plan intern 2013   

22 

Fundamentarea de noi scenarii organizatorice/ 
strategii de dezvoltare a activităţilor comerciale 
/turistice, în contextul dezvoltării durabile (la 

nivel micro/macroeconomic) 
 

(TC_11_2013_DMAA) 

Plan intern 2013  
3 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 

manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.82, 
C3.83, C3.84); 

23 

Adaptarea programelor de studii universitare la 
cadrul național al calificărilor din învăţământul 

superior în vederea îmbunătăţirii ofertei 
educaţionale, crearea şi implementarea unor 

instrumente informatice specifice care să 
asigure extinderea oportunită 

 
(TC_1_2014_DMAA) 

POSDRU 2014 2.042.337 
1 Granturi / proiecte de cercetare câştigate prin 

competiţie naţională - F2 (F2.4); 

24 

Stagiile de practică – o premisă a reuşitei 
profesionale 

 
(TC_2_2014_DMAA) 

 

POSDRU 2014 2.112.190 
1 Granturi / proiecte de cercetare câştigate prin 

competiţie naţională - F2 (F2.5); 
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25 

Utilizarea de metode, tehnici și instrumente 
manageriale pentru analiza și/sau raționalizarea 

unor procese manageriale în vederea 
îmbunătățirii funcţionalităţii şi competitivităţii 

firmelor 
 

(TC_3_2014_DMAA) 

Plan intern 2014  

1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, 
naţionale (autor) - B2 (B2.14);4 Lucrări 

(articole) în reviste /volumele unor manifestări 
ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.85, C3.86, 

C3.87, C3.88); 

26 

Îmbunătăţirea utilizării tehnicilor şi 
instrumentelor de conducere, organizare, 

planificare şi dezvoltare a afacerilor în diferite 
sectoare de activitate 

 
(TC_4_2014_DMAA) 

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

manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.89, 
C3.90, C3.91, C3.92, C3.93); 

27 

Analiza particularităţilor, evaluarea 
performanţelor şi optimizarea procesului 

comercial în diferite sectoare de activitate. 
Studii şi analize la nivel micro si 

macroeconomic 
 

(TC_5_2014_DMAA) 

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

manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.94, 
C3.95, C3.96, C3.97, C3.98); 

28 

Studii privind perfecționarea politicilor și 
strategiilor de resurse umane, prin utilizarea 

teoriilor motivaționale, a metodelor, tehnicilor 
și instrumentelor specifice managementului 

resurse umane 
 

(TC_6_2014_DMAA) 

Plan intern 2014  

11 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.99, 

C3.100, C3.101, C3.102, C3.103, C3.104, 
C3.105, C3.106, C3.107, C3.108, C3.109);1 

Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, naţionale 
(autor) - B2 (B2.15); 

29 

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 
 

(TC_7_2014_DMAA) 

Plan intern 2014  

3 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.110, C3.111, C3.112);1 Cărţi şi capitole în 
cărţi de specialitate, naţionale (autor) - B2 

(B2.16); 



7 / 12. 

0 1 2 3 4 5 

30 

Aplicarea unor instrumente de marketing, 
studii și cercetări în scopul perfecționării 

politicilor și strategiilor de marketing 
 

(TC_8_2014_DMAA) 

Plan intern 2014  

11 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.113, C3.114, C3.115, C3.116, C3.117, 
C3.118, C3.119, C3.120, C3.121, C3.122, 

C3.123);1 Cărţi şi capitole în cărţi de 
specialitate, internaţionale (autor) - B1 (B1.1);1 

Lucrări (articole) în volume indexate ISI 
Proceedings - C2 (C2.5); 

31 

Studii și analize comparative, previziuni și 
prognoze privind starea și evoluția unor forme 
de turism în diferite zone/regiuni – ca bază de 

fundamentare a strategiei de dezvoltare la nivel 
micro/macro/mondoeconomic 

 
(TC_9_2014_DMAA) 

Plan intern 2014  

3 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.124, C3.125, C3.126);1 Lucrări (articole) în 
reviste, neindexate - D1 (D1.5); 

32 

Strategii, metode, tehnici și instrumente de 
eficientizare a administrării afacerilor din 

comerț/ servicii/ turism și servicii de 
ospitalitate 

 
(TC_10_2014_DMAA) 

Plan intern 2014  
2 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 

manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 
(C3.127, C3.128); 

33 

Fundamentarea de noi scenarii organizatorice/ 
strategii de dezvoltare a activităţilor comerciale 
/turistice, în contextul dezvoltării durabile (la 

nivel micro/macroeconomic) 
 

(TC_11_2014_DMAA) 

Plan intern 2014  
1 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 

manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 
(C3.129); 

34 

Adaptarea programelor de studii universitare la 
cadrul național al calificărilor din învăţământul 

superior în vederea îmbunătăţirii ofertei 
educaţionale, crearea şi implementarea unor 

instrumente informatice specifice care să 
asigure extinderea oportunită 

 
(TC_1_2015_DMAA) 

POSDRU 2015 2.042.337 

2 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate, 
naţionale (autor) - B2 (B2.17, B2.18);1 Granturi 
/ proiecte de cercetare câştigate prin competiţie 

naţională - F2 (F2.6); 
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35 

 
Stagiile de practică – o premisă a reuşitei 

profesionale 
 

(TC_2_2015_DMAA) 
 

POSDRU 2015 2.112.190 
1 Granturi / proiecte de cercetare câştigate prin 

competiţie naţională - F2 (F2.7); 

36 

 
„Practica-primul pas în carieră!” 

 
 

(TC_3_2015_DMAA) 
 

POSDRU 2015 1.476.190 

1 Granturi / proiecte de cercetare câştigate prin 
competiţie naţională - F2 (F2.8);1 Lucrări 

(articole) în reviste /volumele unor manifestări 
ştiinţifice indexate BDI - C3 (C3.130);2 Lucrări 
(articole) în volumele manifestărilor ştiinţifice, 

neindexate - D2 (D2.2, D2.3); 

37 

Utilizarea de metode, tehnici și instrumente 
manageriale pentru analiza și/sau raționalizarea 

unor procese manageriale în vederea 
îmbunătățirii funcţionalităţii şi competitivităţii 

firmelor 
 

(TC_4_2015_DMAA) 
 

Plan intern 2015  
4 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 

manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 
(C3.131, C3.132, C3.133, C3.134); 

38 

Îmbunătăţirea utilizării tehnicilor şi 
instrumentelor de conducere, organizare, 

planificare şi dezvoltare a afacerilor în diferite 
sectoare de activitate 

 
(TC_5_2015_DMAA) 

Plan intern 2015  
4 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 

manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 
(C3.135, C3.136, C3.137, C3.138); 

39 

Analiza particularităţilor, evaluarea 
performanţelor şi optimizarea procesului 

comercial în diferite sectoare de activitate. 
Studii şi analize la nivel micro si 

macroeconomic 
 

(TC_6_2015_DMAA) 

Plan intern 2015  
3 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 

manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 
(C3.139, C3.140, C3.141); 
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40 

Studii privind perfecționarea politicilor și 
strategiilor de resurse umane, prin utilizarea 

teoriilor motivaționale, a metodelor, tehnicilor 
și instrumentelor specifice managementului 

resurse umane 
 

(TC_7_2015_DMAA) 

Plan intern 2015  

6 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.142, C3.143, C3.144, C3.145, C3.146, 
C3.147);1 Cărţi şi capitole în cărţi de 

specialitate, naţionale (autor) - B2 (B2.19); 

41 

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 
 

(TC_8_2015_DMAA) 

Plan intern 2015  

8 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.148, C3.149, C3.150, C3.151, C3.152, 
C3.153, C3.154, C3.155); 

42 

Aplicarea unor instrumente de marketing, 
studii și cercetări în scopul perfecționării 

politicilor și strategiilor de marketing 
 

(TC_9_2015_DMAA) 

Plan intern 2015  

8 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.156, C3.157, C3.158, C3.159, C3.160, 
C3.161, C3.162, C3.163);2 Cărţi şi capitole în 

cărţi de specialitate, naţionale (autor) - B2 
(B2.20, B2.21); 

43 

Studii și analize comparative, previziuni și 
prognoze privind starea și evoluția unor forme 
de turism în diferite zone/regiuni – ca bază de 

fundamentare a strategiei de dezvoltare la nivel 
micro/macro/mondoeconomic 

 
(TC_10_2015_DMAA) 

Plan intern 2015  

6 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.164, C3.165, C3.166, C3.167, C3.168, 
C3.169); 

44 

Strategii, metode, tehnici și instrumente de 
eficientizare a administrării afacerilor din 

comerț/ servicii/ turism și servicii de 
ospitalitate 

 
(TC_11_2015_DMAA) 

Plan intern 2015   



10 / 12. 

0 1 2 3 4 5 

45 

Fundamentarea de noi scenarii organizatorice/ 
strategii de dezvoltare a activităţilor comerciale 
/turistice, în contextul dezvoltării durabile (la 

nivel micro/macroeconomic) 
 

(TC_12_2015_DMAA) 
 

Plan intern 2015  
1 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 

manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 
(C3.170); 

46 

Informarea, consilierea și orientarea în carieră a 
elevilor argeșeni, pentru creșterea accesului la 
învățământul superior în condiții de echitate și 

incluziune socială 
 

(TC_1_2016_DMAA) 

CNFIS 2016 225.000 
1 Granturi / proiecte de cercetare câştigate prin 

competiţie naţională - F2 (F2.9); 

47 

Utilizarea de metode, tehnici și instrumente 
manageriale pentru analiza și/sau raționalizarea 

unor procese manageriale în vederea 
îmbunătățirii funcţionalităţii şi competitivităţii 

firmelor 
 

(TC_2_2016_DMAA) 

Plan intern 2016  

2 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.171, C3.172); 1 Cărţi şi capitole în cărţi de 
specialitate, naţionale (autor) - B2 (B2.22); 

48 

Îmbunătăţirea utilizării tehnicilor şi 
instrumentelor de conducere, organizare, 

planificare şi dezvoltare a afacerilor în diferite 
sectoare de activitate 

 
(TC_3_2016_DMAA) 

Plan intern 2016  
3 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 

manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 
(C3.173, C3.174, C3.175); 

49 

Analiza particularităţilor, evaluarea 
performanţelor şi optimizarea procesului 

comercial în diferite sectoare de activitate. 
Studii şi analize la nivel micro si 

macroeconomic 
 

(TC_4_2016_DMAA) 

Plan intern 2016  
2 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 

manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 
(C3.176, C3.177); 
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50 

Studii privind perfecționarea politicilor și 
strategiilor de resurse umane, prin utilizarea 

teoriilor motivaționale, a metodelor, tehnicilor 
și instrumentelor specifice managementului 

resurse umane 
 

(TC_5_2016_DMAA) 

Plan intern 2016  

6 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.178, C3.179, C3.180, C3.181, C3.182, 
C3.183); 

51 

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 
 

(TC_6_2016_DMAA) 

Plan intern 2016  

2 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.184, C3.185);1 Cărţi şi capitole în cărţi de 
specialitate, naţionale (autor) - B2 (B2.23); 

52 

Aplicarea unor instrumente de marketing, 
studii și cercetări în scopul perfecționării 

politicilor și strategiilor de marketing 
 

(TC_7_2016_DMAA) 

Plan intern 2016  

5 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 

(C3.186, C3.187, C3.188, C3.189, C3.190);1 
Lucrări (articole) în reviste cotate ISI - C1 

(C1.3);4 Lucrări (articole) în volume indexate 
ISI Proceedings - C2 (C2.7, C2.8, C2.6, C2.9); 

53 

Studii și analize comparative, previziuni și 
prognoze privind starea și evoluția unor forme 
de turism în diferite zone/regiuni – ca bază de 

fundamentare a strategiei de dezvoltare la nivel 
micro/macro/mondoeconomic 

 
 

(TC_8_2016_DMAA) 

Plan intern 2016  
1 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 

manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 
(C3.191); 

54 

Strategii, metode, tehnici și instrumente de 
eficientizare a administrării afacerilor din 

comerț/ servicii/ turism și servicii de 
ospitalitate 

 
(TC_9_2016_DMAA) 

 

Plan intern 2016  
1 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 

manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 
(C3.192); 
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55 

Fundamentarea de noi scenarii organizatorice/ 
strategii de dezvoltare a activităţilor comerciale 
/turistice, în contextul dezvoltării durabile (la 

nivel micro/macroeconomic) 
 

(TC_10_2016_DMAA) 

Plan intern 2016  
2 Lucrări (articole) în reviste /volumele unor 

manifestări ştiinţifice indexate BDI - C3 
(C3.193, C3.194); 

 
 *  Contract, grant, plan intern, colaborare etc. 
**  Se indică numărul pe tipuri şi se anexează lista acestora (Anexa 4.b). 
 


