
 

 
PLANUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ AL  

FACULTĂŢII DE FINANŢE – CONTABILITATE  
ANUL UNIVERSITAR 2020 – 2021 

 
 

Misiunea Facultăţii de Finanţe-Contabilitate este aceea de a forma economiști, 
specialiști în contabilitate și finanțe, cu competențe teoretice și practice, capabili să se 
integreze cu succes pe piața muncii. Astfel, Facultatea de Finanțe-Contabilitate contribuie 
la îndeplinirea misiunii Universității. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul Facultăţii de Finanţe-Contabilitate 
constituie o componentă de bază a misiunii acesteia şi se desfăşoară în concordanţă cu 
prevederile specifice cuprinse în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea 
cercetării ştiinţifice din Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti şi cu Carta 
Universităţii.  

Activitatea de cercetare din cadrul Facultăţii de Finanţe-Contabilitate se 
realizează în mod individual sau în colective de cercetare, în cadrul Departamentului de 
Ştiinţe Economice şi în cadrul Centrului de Cercetări în Economie Piteşti. 

 Obiectivele urmărite de Facultatea de Finanţe-Contabilitate în domeniul 
cercetării ştiinţifice vizează:  

 stimularea participării cadrelor didactice la activitatea de cercetare din ţară 
şi din străinătate; 

 creşterea eficienţei şi vizibilităţii cadrelor didactice şi a rezultatelor cercetării 
ştiinţifice; 

 continuarea şi dezvoltarea Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale 
„Contabilitatea şi finanţele – limbaje universale ale afacerilor”, aflată la 
Ediţia a VI-a, şi a parteneriatelor iniţiate cu instituţii de cercetare, 
universităţi, din ţară şi din străinătate; 

 îmbunătăţirea calităţii Revistei Economia Contemporană (ISSN 2537-4222, 
ISSN-L 2537-4222), revista facultăţii, indexată în BDI (RePEc, Ideas, Index 
Copernicus, BASE, SCIPIO, OAJI, ResearchBib, CEEOL), www.revec.ro; 

 susţinerea cercetării prin accesarea unor granturi câştigate prin competiţie 
naţională şi internaţională şi a altor surse de finanţare (contracte de 
cercetare încheiate cu agenţii economici, cu alte instituţii şi organizaţii), 
urmărindu-se îndeplinirea unor standarde de calitate sau excelenţă în 
cercetarea ştiinţifică;  

 valorificarea rezultatelor cercetării prin publicarea acestora în reviste 
recunoscute, naţionale şi internaţionale, participări la conferinţe ştiinţifice de 
prestigiu organizate în ţară şi străinătate, organizarea de workshop-uri cu 
specialişti români şi străini pentru diseminarea rezultatelor cercetării;  

 cooptarea şi implicarea studenţilor şi masteranzilor în activitatea de 
cercetare ştiinţifică (Sesiunea Anuală a Cercetării Științifice Studențești UCB 
și Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Cercurilor Studențești 
cu titlul ”Performanță și competitivitate în societatea cunoașterii”). 

  



 

Teme de cercetare pentru anul universitar 2020-2021: 
 Analiza impactului pandemiei (COVID 19) asupra pieței imobiliare din România 
 Finanțele României în perioada pandemiei 
 Managementul migraţiei 
 FinTech: cauze, evoluţie, domenii în care funcţionează, perspective, aspecte 

privind situaţia din România 
 Evaluarea impactului COVID-19 asupra raportărilor financiare și respectarea 

principiului continuității activității de către auditorul financiar; Implicațiile 
COVID-19 asupra raportului de audit 

 
1. Articole propuse spre publicare de către cadrele didactice în reviste indexate ISI  

 Conf. univ. dr. Gănescu C., 1 articol, coautor, titlul “Regional innovation 
performance and structural conditions in Central and Eastern Europe. Embracing 
the broad-based innovation concept”, trimis spre Economics and Law 
(Universitatea Nicolaus Copernicus din Torun, Polonia), indexată Emerging 
Sources Citation Index (Web of Science Core Collection) - Clarivate Analytics, 
Akademicka Platforma Czasopism Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, Arianta, 
BazEkon, Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest), CEEOL, DOAJ, 
EBSCO, ECONBIZ, Elektronische Zeitschriftenbibliothek, ERIH PLUS, Google 
Scholar, Index Copernicus International, Polish Scholary Bibliography (PBN), 
POL-Index, RePEc, SHERPA-RoMEO, WorldCat. 

 
2. Articole propuse spre publicare în reviste indexate în BDI (număr minim de BDI 
solicitate şi recunoscute de minister pentru fiecare domeniu) 

 Conf. univ. dr. Ene S., 2 articole ce vizează: 1 – analiza critică a politicilor 
bugetare asupra creșterii economice, 2 – analiza cheltuielilor României în 
perioada pandemiei 

 Conf. univ. dr. Gănescu C., 1 articol ce vizează managementul logistic și logistica 
integrată 

3. Articole propuse spre publicare în reviste care nu îndeplinesc criteriile de la 
punctul 1 şi 2 - 0 
 
4. Articole propuse spre publicare în revistele Universităţii „Constantin 
Brâncoveanu” din Piteşti (Revista ,,Strategii manageriale” sau Revista „Economia 
contemporană”) 

 Conf. univ.dr. Ene S., 1 articol ce vizează impactul pandemiei asupra economiei 
românești 

 Conf. univ. dr. Dima F., 1 articol ce vizează normalizarea contabilă și importanța 
acesteia în managementul unei organizații 

 Conf. univ. dr. Gănescu C., 1 articol ce vizează managementul migrației 
 Conf. univ. dr. Sima C., 2 articole ce vizează rolul protecției mediului 
 Lect. univ. dr. Stănescu N., 2 articole ce vizează: 1 – raportările financiare și 

respectarea principiului continuității; 2 – raportul de audit și pandemia Covid 
 Lect. univ. dr. Ducu C., 1 articol ce vizează contabilitatea capitalurilor instituțiilor 

publice 
 



 

5. Conferinţe internaţionale desfăşurate în străinătate – 1 
 Conf. univ. dr. Gănescu C., 1 articol ce vizează rolul responsabilității sociale 

corporatiste în cadrul unei organizații; denumirea conferinței: Sustainable Finance 
& Accounting, 8th International Conference Economy – Ethics – Environment, 
Universitatea Nicolaus Copernicus din Torun, Polonia  

 
6. Conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară 

 Conf. univ. dr. Ene S., 2 participări, 1 - International Conference “Knowledge 
Economy – Challenges of the 21st Century”, 2 - International Scientific 
Conference – Accounting and Finance – The Global Languages  in Business 

 Conf. univ. dr. Dima F., 2 participări, 1 - International Conference “Knowledge 
Economy – Challenges of the 21st Century”, 2 - International Scientific 
Conference – Accounting and Finance – The Global Languages  in Business 

 Conf. univ. dr. Gănescu C., 2 participări, 1 - International Conference 
“Knowledge Economy – Challenges of the 21st Century”, 2 - International 
Scientific Conference – Accounting and Finance – The Global Languages  in 
Business 

 Conf. univ. dr. Sima C., 1 participare, International Scientific Conference – 
Accounting and Finance – The Global Languages  in Business  

 Lect. univ. dr. Ducu C., 2 participări, 1 - International Conference “Knowledge 
Economy – Challenges of the 21st Century”, 2 - International Scientific 
Conference – Accounting and Finance – The Global Languages  in Business 

 Lect. univ. dr. Stănescu N., 1 participare, International Scientific Conference – 
Accounting and Finance – The Global Languages  in Business 

 
7.  Proiecte de cercetare în derulare  

 
8. Propuneri de proiecte cercetare - 

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

 Conf. univ. dr. Dima F., 1 carte, Bazele contabilității 
 Conf. univ. dr. Ene S., 1 carte, Finanțarea cluburilor sportive 

 
10. Cursuri universitare şi alte materiale cu caracter didactic  

 Conf. univ. dr. Ene S., 1 curs universitar, Managementul proiectelor europene 
 Conf. univ. dr. Gănescu C., 1 curs universitar pentru masterat, Asigurări sociale și 

protecția muncii 
 
11. Coordonare cercuri ştiinţifice 

 Conf. univ.dr. Ene S., Lect. univ. dr. Stănescu N., Cercul de finanţe publice (3 
lucrări) 

 Conf. univ. dr. Dima F., Lect. univ. dr. Ducu C., Cercul de contabilitate (5 lucrări) 
 Conf. univ. dr. Gănescu C., Cercul de management (5 lucrări) 
 Conf. univ. dr. Sima C., Cercul de ecologie și protecția mediului (5 lucrări) 
  

12. Coordonare lucrări de licenţă şi disertaţie 



 

 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. 

 
13. Alte activităţi relevante pentru activitatea de cercetare  

- Conferința Științifică Internațională ”Contabilitatea și finanțele – 
limbaje universale ale afacerilor”, Ediția a VI-a, 16 aprilie 2021, online; 
Organizator: UCB, Facultatea de Finanțe-Contabilitate 

- Sesiunea Anuală a Cercetării Științifice Studențești UCB, Ediția  
XXIX-a, mai 2021 

- Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Cercurilor 
Studențești cu titlul ”Performanță și competitivitate în societatea 
cunoașterii”, online, aprilie 2021, în parteneriat cu Universitatea 
”Valahia” din Târgoviște 
 
 
 
 

 
     Decan, 
    Conf.univ.dr. Cristina Gănescu 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobat în ședința Consiliului Facultății de Finanțe-Contabilitate din data de 18.09.2020. 


