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Planul de cercetare  al DEPARTAMENTULUI DE STIINŢE  ECONOMICE al
Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, 

anul universitar 2021 – 2022

Cadrele  didactice  din  cadrul  Departamentului  de  Ştiinţe  Economice  au  propus
pentru anul universitar 2021 – 2022 următoarele teme de cercetare:

 Analiza impactului pandemiei (COVID 19) asupra sectorului HoReCa şi turismului
 Analiza diagnostic a PNRR (Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă)
 Contabilitatea şi fiscalitatea impozitelor specifice
 Contabilitatea trezoreriei entităţilor economice 
 Contabilitatea activelor imobilizate la nivelul instituţiilor publice
 Analiza relaţiei auditor financiar – client: implicaţii, negociere, independenţă, interferenţe
 Calitatea auditului financiar în practica entităţilor
 Soluţii pentru un management inteligent al activităţilor de producţie. Sustenabilitatea afacerilor

1. Articole  propuse  spre  publicare  de  către  cadrele  didactice  din  departament  în
reviste indexate ISI sau cotate ISI

 Cadrele universitare din DSE şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să publice
9 articole în reviste indexate ISI sau cotate ISI, după cum urmează : 

A. Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri
Economice Piteşti şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să realizeze un număr de 2
articole ISI sau cotate ISI:

 Conf. univ. dr. Mihaela Asandei – Atitudini şi practici în comportamentul studenţilor privind
dreptul consumatorilor la informare

 Lect. univ. dr. Andreea Gangone – Mecanismele de trasabilitate în lanţul logistic integrat,
Revista Amfiteatru Economic, nr. 60/2022

     C. Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice
Rm. Vâlcea şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să realizeze un număr de  5 articole
ISI sau cotate ISI :

 VASILESCU Liliana, PETCU E., Sîrbu Alexandrina, PETCU Elena, …Morphometry analy-
sis of Romanian winter barley cultivars registered during 1959-2019 period, RAR 

 VASILESCU Liliana, PORUMB Ioana,  PETCU E.,  Sîrbu Alexandrina, RUSSU F., EPURE
Lenuţa Iuliana,  PETCU Elena,  2021.  Nutritional profile of some Romanian winter barley
genotypes, - Scientific Papers. Serie A. Agronomy

 Ciochină Iuliana, Manole Sorin Daniel, Guaranteed Minimum Income - Impact on Welfare
 Luţă Dorina, Impactul digitalizării asupra activităţii contabile
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 Manole Sorin,  The effects caused by the departure of parents to work abroad on children
(efectele determinate de plecarea părinţilor la muncă în străinătate asupra copiilor) (coautor) -
Revista de Cercetare si Interventie sociala

    E.  Cadrele  didactice  din  cadrul  Facultăţii  de  Ştiinţe  Juridice,  Administrative  şi  ale
Comunicării Piteşti şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să realizeze un număr de  2
articole ISI sau cotate ISI :

 Şerbănică C. & Constantin D.L. - Misfortunes never come singly. A holistic approach to urban
resilience and sustainability challenges. Cities 

 Şerbănică C. (2021) – Smart specialization for sustainability: new challenges ahead. N/A

2. Articole propuse spre publicare în reviste indexate în BDI 

Cadrele universitare din DSE şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să publice
27 articole în reviste indexate în BDI, după cum urmează : 

A. Cadrele didactice din cadrul  Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice
Piteşti şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să realizeze un număr de 8 articole BDI:

 Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu – The energy crisis, a threat to the global economy, în The Jour-
nal of Global Economics, Institute for World Economics.

 Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu – Education in a post-Covid world: future challenges and per-
spectives, în European Journal of Interdisciplinary Studies, ASE Bucureşti.

 Conf. univ. dr. Mihaela Asandei – Drepturile consumatorilor în era digitală, Revista Mana-
gement & Marketing, Craiova.

 Lect. univ. dr. Moraru Laura – Planificarea resurselor umane ca sursă de competitivitate în
activitatea organizaţiei; Motivarea resurselor umane în condiţii de pandemie,  Revista Econo-
mia. Seria Management, ASE Bucureşti

 Lect. univ. dr. Andreea Gangone – CSR în mediul de afaceri românesc, în condiţiile pande-
miei  Covid 19,  Journal  of  Corporate Responsibility  and Leadership,  Nicolaus  Copernicus
University, Poland.

 Lect. univ. dr. Dan Micudă – Marketing bancar în condiţii de pandemie; Analiza poziţiei Ro-
mâniei pe piaţa mondială a vinurilor, Revista Management & Marketing, Craiova.

B. Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Finanţe – Contabilitate Piteşti şi-au propus ca în
anul universitar 2021 – 2022 să realizeze un număr de 3 articole BDI:

 Conf. univ. dr. Ene S., 2 articole ce vizează: 1 – Impactul pandemiei asupra sectorului HoRe-
Ca, 2 – Analiza pieţei asigurărilor în România. Sustenabilitatea societăţilor de asigurare

 Lect. univ. dr. Ducu C., 1 articol ce vizează ”Contabilitatea activelor imobilizate la nivelul in-
stituţiilor publice”

C. Cadrele didactice din cadrul  Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice
Rm. Vâlcea şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să realizeze un număr de 16 articole
BDI:

 Sîrbu Alexandrina,  Innovation in food service
 Ciochină Iuliana, 2 articole -  Studiu privind influenţa factorilor de mediu asupra dezvoltării

carierei tinerilor; Cercetare privind comportamentul fiscal al întreprinzătorilor în contextul
actual

 Gust Marius- Cauzele fenomenelor financiare
 Belu Nicoleta- Ecoscheme de calitate: produs montan
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 Iordache Carmen, Cercetare de marketing privind impactul Sars-Cov-2 asupra turismului bal-
near valcean, Analiza comportamentului turistilor dintr-o destinatie turistica

 Manole Sorin, Pănoiu Laura-  2 articole, The Impact of Taxation on Economic Growth, The in-
fluence of the capital market on economic growth in Romania 

 Luţă Dorina, 2 articole, Reglementări contabile şi fiscale în cazul închiderii/suspendării activi-
tăţii ca urmare a instituirii tării de urgenţă/de alertă, Rolul profesionistilor contabili  în com-
baterea efectelor economice ale coronavirusului

 Pănoiu laura- 2 articole, Sectorul IMM-urilor în România în Pandemie, Implicaţiile Pandemiei
asupra resurselor umane 

 Voiculeţ Alina- 2 articole,  Lumea secolului XXI după pandemia COVID-19 -“Ovidius” Uni-
versity Annals, Educaţia pentru dezvoltare durabilă – prioritate pentru statele UE în contextul
schimbărilor climatice

 Popa Ionela, Gestiunea fiscala – deziderat in deciziile manageriale ale intreprinderilor

3. Articole propuse spre publicare în reviste care nu îndeplinesc criteriile de la punctul 1
şi 2 

Cadrele universitare din DSE şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să publice  2
articole în reviste care nu îndeplinesc criteriile de la punctul 1 şi 2, astfel:

C. Cadrele didactice din cadrul  Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice
Rm. Vâlcea şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să realizeze un număr de 1 articol
după cum urmează:

 Luţă Dorina, Implicatii financiar contabile si fiscale privind amortizarea imobilizarilor

D. Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice  -
Brăila şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să realizeze un număr de 1 articol după
cum urmează:

 Conf. univ. dr. Gherman Liliana – Comunicarea în contextul schimbărilor sociale”, Revista
”La început a fost cuvântul”.

4.  Articole  propuse  spre  publicare  în  revista  ,,Strategii  Manageriale”  sau  revista
„Economia contemporană”

Cadrele universitare din DSE şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să publice
44 articole în revista ,,Strategii Manageriale” sau revista „Economia contemporană”: 

A. Cadrele didactice din cadrul  Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice
Piteşti şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să realizeze un număr de  9 articole,
după cum urmează:

 Conf. univ. dr. Mihaela Savu -  Evoluţia investiţiilor străine directe în România în perioada
2015 – 2021, Revista Economia Contemporană

 Conf. univ. dr. Delia Teselios – Evoluţia e-commerce în perioada pandemiei, Revista Econo-
mia Contemporană

 Conf. univ. dr. Luminiţa Voicu – Particularităţi ale activităţii de audit intern al calităţii desfă-
şurat într-o organizaţie, Revista Economia Contemporană, martie 2022, Implementarea mana-
gementului calităţii într-o organizaţie, Revista Economia Contemporană, iunie 2022
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 Lect. univ. dr. Laura Moraru –  Managementul resurselor umane în mediul de afaceri euro-
pean, Revista Economia Contemporană,  Recrutarea personalului în activitatea IMM-urilor,
Revista Economia Contemporană

 Lect. univ. dr. Andreea Gangone – Managementul relaţiilor cu clienţii în retailul modern, în
Revista Economia Contemporană, mai 2022, Marketing educaţional în online, în Revista Stra-
tegii Manageriale, februarie 2022

 Lect. univ. dr. Iuliana Talmaciu -  Managementul afacerilor economice, în Revista Strategii
Manageriale, 2022

B. Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Finanţe – Contabilitate Piteşti şi-au propus ca în
anul universitar 2021 – 2022 să realizeze un număr de 9 articole  după cum urmează:

 Conf. univ. dr. Ene S., 1 articol ce vizează ”Impactul pandemiei asupra sectorului HoReCa”
 Conf. univ. dr. Dima F., 2 articole ce vizează ”Contabilitatea şi fiscalitatea impozitelor specifi-

ce” şi ”Contabilitatea trezoreriei entităţilor economice”
 Conf. univ. dr. Gănescu C., 1 articol ce vizează ”Soluţii pentru un management inteligent al

activităţilor de producţie”
 Conf. univ. dr. Sima C., 2 articole ce vizează ”Schimbările climatice” şi ”Criza alimentară glo-

bală”
 Lect. univ. dr. Stănescu N., 2 articole ce vizează ”Analiza relaţiei auditor financiar – client:

implicaţii, negociere, independenţă, interferenţe”, ”Calitatea auditului financiar în practica en-
tităţilor”

 Lect. univ. dr. Ducu C., 1 articol ce vizează ”Particularităţi în contabilitatea stocurilor entităţi-
lor economice”

C. Cadrele didactice din cadrul  Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice
Rm. Vâlcea  şi-au propus ca în  anul  universitar  2021 – 2022 să realizeze  un număr de  17
articole  după cum urmează:

 Ciochină Iuliana, 2 articole, Antreprenoriatul în rândul tinerilor, în contextul actual, Cerceta-
re de marketing privind influenţa crizei asupra activităţii micilor întreprinzători, în România

 Iordache Carmen, Marketingul destinatiei turistice
 Luţă Dorina, Importanţa reevaluarii imobilizărilor corporale
 Pănoiu Laura, Manole Sorin- Foreign Direct Investment VS Health Crisis – Revista Economia

Contemporană
 Pănoiu Laura, Cheltuielile publice pentru educaţie în România în contextul Pandemiei
 Răduţ Carmen,  Tehnici de prelucrare a masivelor de date, Soluţii Cloud hybrid,  Activităţi şi

zone de risc ce discreditează integritatea
 Voiculeţ Alina,  Cum schimbă situaţia din Afganistan harta islamismului în economia post-

pandemie COVID 19
 Gheordunescu Maria, 2 articole,  Piata asigurarilor in contextul actual, Transportul de măr-

furi în Romania 
 Grigorescu Sorin,  Incidenţa evaluării şi constituirii provizioanelor asupra rentabilităţii unei

entităţi
 Iordache Emilia, Valenţe şi evoluţii ale integrării regionale şi cooperării în Asia Centrală. Or-

ganizaţia de cooperare de la Shanghai – garant al stabilităţii regionale
 Popa Ionela, 2 articole, Auditul statutar versus auditul financiar, Sustenabilitatea fiscal-buge-

tara – actual si perspective

D. Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice  -
Brăila şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să realizeze un număr de 9 articole  după
cum urmează:
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 Prof. univ. dr. Enache Elena, Conf. univ. dr. Morozan Cristian - Strategii manageriale - un arti-
col cu tema legată de tehnologia informaţiei si  Economia contemporană - un articol cu tema
legată de domeniul financiar-bancar

 Conf. univ. dr. Niculcea Silviu „Planeta în schimbare”
 Conf. univ. dr. Gherman Liliana - Relevanța negocierii în afaceri”, Revista ”Strategii Manage-

riale”.
 Conf.  univ.  dr.  Vechiu  Camelia,  Lect. univ. dr. Gianina Negrau -  Un articol   cu  titlul

’’Provocări majore în domeniul resurselor umane în timpul pandemiei de Coronavirus” în re-
vista Economia contemporana

 Lect. univ. dr. Bunea Bontaş Cristina - 1 articol pe tema Standardelor Internaționale de Ra-
portare Financiară, propus a se publica în Revista Economia Contemporană

 Lect. univ. dr. Gianina Negrau –articol  cu titlul ’’Provocări în pandemie pentru  managemen-
tul muzeal”,  autori:  Camelia  Vechiu, Gianina Negrău, Camelia Hristian în revista Strategii
Manageriale 

 Lect. univ. dr. Culita Gica –articol în revista Strategii Manageriale cu titlul „Technical and
commercial quality  of  electricity  distribution in Romania”,  lect.  univ.  dr.  Gica Gherghina
Culiţă, ing. Cristina - Daniela Văduva si articol cu titlul „ International trade in digital era”
in revista Economia contemporana, autor lect. dr. Gica Culita

5. Conferinţe internaţionale desfăşurate în străinătate 

Cadrele universitare din cadrul  DSE şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să
participe la 5 conferinţe, după cum urmează:

B. Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Finanţe – Contabilitate Piteşti şi-au propus ca în
anul universitar 2021 – 2022 să participe la un număr de 1 conferinţă  după cum urmează:

 Conf. univ. dr. Gănescu C., 1 articol ce vizează sustenabilitatea afacerilor; denumirea confe-
rinţei: Sustainable Finance & Accounting, 8th International Conference Economy – Ethics –
Environment, Universitatea Nicolaus Copernicus din Torun, Polonia 

C.  Cadrele didactice din cadrul  Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice
Rm. Vâlcea şi-au propus ca în anul universitar  2021 – 2022 să participe la un număr de  3
conferinţe:

 Ciochină Iuliana, 2 articole, Antreprenoriatul în rândul tinerilor, în contextul actual, Cerceta-
re de marketing privind influenţa crizei asupra activităţii micilor întreprinzători, în România

 Manole Sorin, 38th IBIMA Conference

E.  Cadrele  didactice  din  cadrul  Facultăţii  de  Ştiinţe  Juridice,  Administrative  şi  ale
Comunicării Piteşti şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să participe la un număr de
1 conferinţă:

 Conf. univ. dr. Şerbănică Cristina  – 1 participare la conferinţe

6. Conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară

Cadrele universitare din cadrul  DSE şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să
participe la 8 conferinţe desfăşurate în ţară,   după cum urmează:
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A. Cadrele didactice din cadrul  Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice
Piteşti şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să participe la un număr de 2 conferinţe,
după cum urmează:
1. International Conference:  „Knowledge Economy – Challenges Of The 21st Century”, UCB Piteşti

  Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu - Smart specialization 2.0 in the light of the green & digital 
transition

Conf. univ. dr. Mihaela Asandei – Consumatorul sustenabil în era digitală
Conf. univ. dr. Mihaela Savu – Structura PIB în România
Conf. univ. dr. Delia Teselios – Evoluţia e-commerce în perioada pandemiei
Lect. univ. dr. Laura Moraru – Antreprenorul şi rolul său în cadrul afacerii
Lect. univ. dr. Andreea Gangone - CSR în retailul românesc
Lect. univ. dr. Iuliana Talmaciu – Tehnici de afaceri în economia contemporană

2. International Scientific Conference ”Accounting And Finance –The Global Languages In Business”
UCB Piteşti

  Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu - The European Green Deal and its impact on the Romanian 
economy

  Conf. univ. dr. Mihaela Asandei – Percepţii ale studenţilor privind marketingul digital
Conf. univ. dr. Mihaela Savu –  Evoluţia investiţiilor străine directe în România în perioada
2015 – 2021
Conf. univ. dr. Delia Teselios – Viitorul pieţei muncii după Covid-19

  Lect. univ. dr. Laura Moraru – Comerţul internaţional în perioada pandemiei COVID 19
  Lect. univ. dr. Andreea Gangone – Marketing în organizaţiile nonprofit
  Lect. univ. dr. Iuliana Talmaciu – Sisteme decizionale comparative

B. Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Finanţe – Contabilitate Piteşti şi-au propus ca în
anul universitar 2021 – 2022 să participe la un număr de 2 conferinţe  după cum urmează:
1. International Conference:  Knowledge Economy – Challenges Of The 21st Century” UCB Piteşti
2.International Scientific Conference ”Accounting And Finance –The Global Languages In Business”
UCB Piteşti 

Conf. univ. dr. Ene S., 2 participări
Conf. univ. dr. Dima F., 2 participări
Conf. univ. dr. Gănescu C., 2 participări
Lect. univ. dr. Ducu C., 2 participări

C.  Cadrele didactice din cadrul  Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice
Rm. Vâlcea şi-au propus ca în anul universitar  2021 – 2022 să participe la un număr de  6
conferinţe  după cum urmează:
1. International Conference:  Knowledge Economy – Challenges Of The 21st Century” UCB Piteşti

Ciochină Iuliana, 2 articole, Clusterele şi dezvoltarea locală, Antreprenoriatul în procesul de
creştere a activităţilor din mediul rural
Gust Marius, tema Cauzele fenomenelor financiare
Sîrbu Alexandrina
Luţă Dorina
Manole Sorin, Pănoiu Laura, Factorii de influenţă ai PIB-ului în România (coautor)
Răduţ Carmen
Voiculeţ Alina
Gheordunescu Maria
Grigorescu Sorin
Popa Ionela
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2.International Scientific Conference ”Accounting And Finance –The Global Languages In Business”
UCB Piteşti

Ciochină Iuliana, Proiectele în afacerile sociale 
Gust Marius, tema Cauzele fenomenelor financiare
Luţă Dorina
Pănoiu Laura
Răduţ Carmen
Voiculeţ Alina

3.The Future of Europe FoE2021, 12th edition, 28-29 october 2021, Faculty of International Business
and Economics of the Bucharest University of Economic Studies

Iordache Emilia

4.Conferinţa internaţională Consolidarea profilului României ca actor proactive pentru asigurarea se-
curităţii în Regiunea Mării Negre, 11-13 noiembrie 2021

Iordache Emilia

5.Gândirea militară românească, Statul Major al Apărării; Conferinţa internaţională, Complexitatea şi
dinamismul mediului de securitate, UNAP/CSSApS  09-10 decembrie 2021

Iordache Emilia

6.International scientific conference, Emerging impact on global security and disruptive technologies’,
November 18-19, 2021, "NICOLAE BĂLCESCU" LAND FORCES ACADEMY IN SIBIU, Roma-
nia

Iordache Emilia

D. Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice  -
Brăila şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să participe la un număr de  3 conferinţe
după cum urmează:
1. International Conference:  Knowledge Economy – Challenges Of The 21st Century” UCB Piteşti

Prof. univ. dr. Enache Elena - 1 participare la conferinţe
Conf. univ. dr. Vechiu Camelia -1 participare la conferinţe
Conf. univ. dr. Morozan Gigi Cristian - 1 participare la conferinţe
Lect. univ. dr. Negrău Gianina - 1 participare la conferinţe
Lect. univ. dr. Culiţă Gica - 1 participare la conferinţe

2.International Scientific Conference ”Accounting And Finance –The Global Languages In Business”
UCB Piteşti

Prof. univ. dr. Enache Elena 
Conf. univ. dr. Gherman Liliana 
Conf. univ. dr. Niculcea Silviu - o lucrare, „Changing planet”. 
Conf. univ. dr. Morozan Cristian 
Conf. univ. dr. Vechiu Camelia 
Lect. univ. dr. Bunea Bontaş Cristina 
Lect dr. Gianina Negrau 

3.Conferința Internațională organizată de Asociația Asociația Cultural – Științifică ”Pleiadis”, Iași,
România, august 2022 

Conf. univ. dr. Gherman Liliana 

E.  Cadrele  didactice  din  cadrul  Facultăţii  de  Ştiinţe  Juridice,  Administrative  şi  ale
Comunicării Piteşti şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să participe la un număr de
3 conferinţe:
1. International Conference:  Knowledge Economy – Challenges Of The 21st Century” UCB Piteşti
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2.International Scientific Conference ”Accounting And Finance –The Global Languages In Business”
UCB Piteşti 

Conf. univ. dr. Şerbănică Cristina  – 3 participări la conferinţe

7.  Proiecte de cercetare în derulare 

În anul universitar 2021 - 2022, în cadrul DSE vor fi în derulare  5 proiecte,  după cum
urmează:

B. Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Finanţe – Contabilitate Piteşti şi-au propus ca în
anul universitar 2021 – 2022 să participe la un număr de 1 proiect după cum urmează:

 Conf. univ. dr. Dima F., formator în cadrul proiectului „Creşterea performanţelor angajaţilor
prin formare continuă” (cod SMIS 128516), Proiect co-finanţat  prin Programul Operaţional
Capital Uman 2014-2020, Beneficiar Uniunea Generală a Industriaşilor din România (UGIR),
parteneri Euro Consulting şi CECCAR

C. Cadrele didactice din cadrul  Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice
Rm. Vâlcea   şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să participe la un număr de  3
proiecte după cum urmează: 

Sîrbu Alexandrina
1.Titlul  proiectului  “SOURDOugh  biotechnology  network  towards  novel,  healthier  and

sustainable food and bIoproCesseS” (SOURDOmICS) CA18101,
 Finanţatorul COST,
 Instituţia care derulează proiectul Spania 
 Valoarea proiectului -----
 Calitatea în cadrul proiectului membru/ expert, 

2.Titlul  proiectului  “Risk  based  meat  inspection  and  integrated  meat  safety  assurance”
(RIBMINS) CA18105,

 Finanţatorul COST,
 Instituţia care derulează proiectul Serbia 
 Valoarea proiectului -----
 Calitatea în cadrul proiectului membru/ expert, 

3. Titlul proiectului  Rethinking Packaging for Circular and Sustainable Food Supply Chains of
the Future (CA19124/ perioada de desfăşurare 2020-2024)

 Finanţatorul European Commission -COST
 Instituţia care derulează proiectul COST- Aarhus University, Danemarca
 Calitatea în cadrul proiectului  MS- membru supleant în Comitetul de management al reţelei

naţionale din partea UCB 

E.  Cadrele  didactice  din  cadrul  Facultăţii  de  Ştiinţe  Juridice,  Administrative  şi  ale
Comunicării Piteşti şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să participe la un număr de
1 proiect după cum urmează: 

 Conf. univ. dr. Şerbănică Cristina 
Finanţator: Comisia Europeană, COST
Perioada: Octombrie 2020 – aprilie 2024

Tema: COST CA 18214 The Geography of New Working Spaces and the Impact on the Periphery

Reprezentant al României în Comitetul de Management al reţelei internaţionale 
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8.  Propuneri  de  proiecte  cercetare  (proiecte  propuse  spre  derulare  începând  cu  anul
universitar 2020 – 2021)

În anul universitar 2021 - 2022, în cadrul DSE sunt propuse spre derulare 1 proiect, după
cum urmează:

C. Cadrele didactice din cadrul  Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice
Rm. Vâlcea  şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să realizeze un număr de 1 proiect
după cum urmează: 

 Sîrbu  Alexandrina,  Cooperation  partnership  for  youth  –Erasmus +  (KA220-YOU-
4FE4D9BB/ partener) –propunere depusa, aflata in evaluare

9. Activitatea de consultanţă (proiecte, contracte de consultanţă sau asimilate) 

10. Cărţi şi tratate (altele decât cursurile universitare sau caietele de seminar)

Cadrele universitare din cadrul  DSE şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să
publice 4 cărţi şi tratate (altele decât cursurile universitare sau caietele de seminar), astfel:

A. Cadrele didactice din cadrul  Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice
Piteşti şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să realizeze un număr de 1 carte
Conf. univ. dr. Mihaela Asandei

 Titlul – Dicţionar de marketing
 Calitatea (autor sau coautor) - Coautor
 Perioada în care va apărea – iunie 2022

B. Cadrele didactice din Facultăţii de Finanţe – Contabilitate Piteşti  şi-au propus ca în anul
universitar 2021 – 2022 să realizeze un număr de 1 carte

 Conf. univ. dr. Ene S., 1 carte, Finanţarea investiţiilor (martie 2022)

C. Cadrele didactice din cadrul  Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice
Rm. Vâlcea şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să realizeze un număr de 2 cărţi şi
tratate

 Gust Marius, Tratat despre bănci
 Sîrbu Alexandrina,  Chapter 7 - “Bakery and Farinaceous Products”. 35 p., in: Food Safety

Management 2edition (ed. Yasmine Motarjemi, Huub Lelieveld and Veslemoy Andersen), El-
sevier Publisher 

11. Cursuri universitare şi alte materiale cu caracter didactic

Cadrele universitare din cadrul  DSE şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să
publice 15 de cursuri universitare si alte materiale cu caracter didactic : 

A. Cadrele didactice din cadrul  Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice
Piteşti şi-au propus ca în anul universitar  2021 – 2022 să realizeze un număr de  3 cursuri
universitare,  după cum urmează:
Conf. univ. dr. Asandei Mihaela, Lect. univ. dr. Gangone Andreea
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 Titlul  - Marketing -  curs universitar
 Calitatea (autor sau coautor) - Coautori
 Perioada în care va apărea – Iunie 2022

Conf. univ. dr. Mihaela Savu
 Titlul  - Macroeconomie
 Calitatea (autor sau coautor) - Coautor
 Perioada în care va apărea – Februarie 2022

Lect. univ. dr. Iuliana Talmaciu
 Titlul – Negociere-contractare în afaceri economice (curs aplicativ)
 Calitatea (autor sau coautor) - Coautor
 Perioada în care va apărea – decembrie 2021

B. Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Finanţe – Contabilitate Piteşti şi-au propus ca în
anul universitar  2021 – 2022 să realizeze  un număr de  3 cursuri  universitare,  după cum
urmează:

 Conf. univ. dr. Ene S., 1 curs universitar, Managementul proiectelor europene (ianuarie 2022)
 Conf. univ. dr. Sima C., 1 curs universitar, Ecologie şi protecţia mediului (mai 2022)
 Conf. univ. dr. Gănescu C., 1 curs universitar pentru masterat, Asigurări sociale şi protecţia

muncii

C.  Cadrele didactice din cadrul  Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice
Rm. Vâlcea şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să realizeze un număr de 8 cursuri
universitare şi alte materiale cu caracter didactic,  după cum urmează:

 Ciochină Iuliana, Derularea afacerilor economice
 Gust Marius, Tehnici bancare contemporane – curs aplicativ
 Sîrbu Alexandrina, Comportamentul consumatorului
 Luţă Dorina, Grigorescu Sorin, Contabilitate generală
 Pănoiu laura, Management în afaceri economice; Finanţe
 Voiculeţ Alina, Macroeconomie
 Constantin Cristina, Contabilitatea instituţiilor publice

D.  Cadrele didactice din cadrul  Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice
Braila  şi-au propus ca în anul universitar  2021 – 2022 să realizeze un număr de  3 cursuri
universitare şi alte materiale cu caracter didactic,  după cum urmează:

 Conf. univ. dr. Gherman Liliana - Managementul resurselor  umane și gestionarea carierei
 Conf. univ. dr. Niculcea Silviu - Macroeconomie
 Conf. univ. dr. Vechiu Camelia, “Management și tehnici bancare”

12. Coordonare cercuri ştiinţifice

 La nivelul DSE vor funcţiona 33 cercuri ştiinţifice, împărţite pe facultăţi astfel:

 A. Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice
Piteşti şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să coordoneze un număr de 9 cercuri
ştiinţifice:
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 Prof. univ. dr. Alexandru Puiu, Lect. univ. dr. Iuliana Talmaciu - Management şi tehnici de
afaceri economice

 Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu – Economie şi organizaţii mondiale
 Conf. univ. dr. Mihaela Asandei - Marketing
 Conf. univ. dr. Mihaela Savu – Microeconomie, Macroeconomie
 Conf. univ. dr. Delia Teselios - Matematică economică/ Bazele Informaticii
 Conf. univ. dr. Luminiţa Voicu - Managementul calităţii. Fundamentele tehnologiei şi merceo-

logiei
 Lect. univ. dr. Andreea Gangone – Marketing; Managementul lanţului logistic/Managementul

relaţiilor cu clienţii
 Lect. univ. dr. Dan Micudă – Marketing în servicii
 Lect. univ. dr. Laura Moraru – Managementul resurselor umane

B. Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Finanţe – Contabilitate Piteşti şi-au propus ca în
anul universitar 2021 – 2022 să coordoneze un număr de 3 cercuri ştiinţifice:

 Conf. univ. dr. Dima F., Lect. univ. dr. Ducu C., Cercul de contabilitate 
 Conf. univ. dr. Gănescu C., Cercul de management 
 Conf. univ. dr. Sima C., Cercul de ecologie şi protecţia mediului 

C. Cadrele didactice din cadrul  Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice
Rm. Vâlcea şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să coordoneze un număr de  12
cercuri ştiinţifice:

 Ciochină Iuliana- Administrarea Afacerilor 
 Gust Marius, Tehnici bancare şi analiză economică
 Sîrbu Alexandrina- Ingineria produselor
 Belu Nicoleta, Pănoiu Laura– Management
 Iordache Carmen- Turism
 Luţă Dorina, Grigorescu Sorin, Contabilitate
 Manole Sorin, Statistică şi matematică economică
 Răduţ Carmen, Informatică Economică
 Voiculeţ Alina, Economie şi organizaţii mondiale
 Gheordunescu Maria, Asigurări
 Iordache Emilia, Comerţ internaţional
 Popa Ionela, Buget şi trezorerie publică

D. Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice  -
Brăila  şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să coordoneze un număr de  8 cercuri
ştiinţifice:

 Prof. univ. dr. Enache Elena - Management. Marketing
 Conf. univ. dr. Gherman Liliana –   Comunicare 
 Conf. univ. dr. Niculcea Silviu – Economie/Dezvoltare durabila
 Conf. univ. dr. Vechiu Camelia, Management bancar
 Conf. univ. dr. Morozan Cristian - Informatica economica 
 Lect. univ. dr. Culita Gica – Economie Mondiala.Finante publice
 Lect dr. Gianina Negrau - Management. Marketing

E.  Cadrele  didactice  din  cadrul  Facultăţii  de  Ştiinţe  Juridice,  Administrative  şi  ale
Comunicării Piteşti şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să coordoneze un număr de
1 cerc ştiinţific:

 Conf. univ. dr. Şerbănică Cristina, cercul ştiinţific Economie europeană / Dezvoltare regională
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13. Coordonare lucrări de licenţă şi disertaţie

Cadrele universitare din cadrul DSE vor coordona în anul universitar 2021 -2022   212
lucrări de licenţă şi 112 lucrări de disertaţie, după cum urmează : 

A. Cadrele didactice din cadrul  Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice
Piteşti coordonează un număr de 33 lucrări de licenţă şi un număr de 20 lucrări de disertaţie.

B.  Cadrele  didactice  din  cadrul  Facultăţii  de  Finanţe  –  Contabilitate  Piteşti coordonează
lucrări de licenţă.

 Conf. univ. dr.  Dima F. 
 Conf. univ.dr. Ene S.
 Conf. univ.dr. Gănescu C.
 Conf. univ. dr. Sima C.
 Lect. univ. dr. Ducu C.
 Lect. univ. dr. Stănescu N.

C.  Cadrele didactice din cadrul Facultăţii  de  Management Marketing în Afaceri Economice
Rm. Vâlcea  coordonează  un număr de  114 lucrări  de licenţă şi un număr de  37 lucrări  de
disertaţie. 

D. Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice  -
Brăila coordonează un număr de  60 lucrări de licenţă şi  50 lucrări  de disertaţie.

E.  Cadrele  didactice  din  cadrul  Facultăţii  de  Științe  Juridice,  Administrative  și  ale
Comunicării Piteşti coordonează un număr de 5 lucrări de licenţă şi 5 lucrări de disertaţie.

14. Alte activităţi relevante pentru activitatea de cercetare



Aprobat în Şedinţa Departamentului de Ştiinţe Economice din 22.09.2021

DIRECTOR DEPARTAMENT ŞTIINŢE ECONOMICE,

Conf.univ.dr. Mihaela Savu
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