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

anul universitar 2020 – 2021

Cadrele  didactice  din  cadrul  Departamentului  de  Ştiinţe  Economice  au
propus pentru anul universitar 2020 – 2021 următoarele teme de cercetare:

 Analiza impactului pandemiei (COVID 19) asupra pieței imobiliare din România
 Finanțele României în perioada pandemiei
 Managementul migraţiei
 FinTech: cauze, evoluţie, domenii in care funcţionează, perspective, aspecte privind

situaţia din România
 Evaluarea  impactului  COVID-19  asupra  raportarilor  financiare  si  respectarea

principiului continuitatii activitatii de catre auditorul financiar;  Implicatiile COVID-
19 asupra raportului de audit

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 2020 – 2021 să
publice 11 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  2020 – 2021 să realizeze un
număr de 3 articole ISI sau cotate ISI:

 Conf. univ. dr. Asandei Mihaela – City marketing in Romania
 Lect.  univ.  dr.  Gangone  Andreea  –  Managementul  resurselor  umane  în  contextul

actual
 Lect. univ. dr. Moraru Laura – Mecanismele de trasabilitate în lanțul logistic integrat

    B.  Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Finanţe – Contabilitate Piteşti  şi-au
propus ca în anul universitar 2020 – 2021 să realizeze un număr de 1 articol  ISI sau
cotate 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
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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.

     C.  Cadrele didactice din cadrul  Facultăţii de Management Marketing în Afaceri
Economice Rm. Vâlcea şi-au propus ca în anul universitar 2020 – 2021să realizeze un
număr de  5 articole ISI sau cotate ISI :

 Prof. univ.dr. Iuliana Ciochină , Conf. univ.dr. Manole Sorin – Guaranteed Minimum
Income - Impact on Welfare

 Prof.  univ.dr.  Sîrbu  Alexandrina -  Food safety  climate  vs.  pandemic  issue,  TBC;
Grain traits analysis of Romanian winter barley varieties registered during 1959-2019
period, RAR

 Conf. univ.dr. Luţă Dorina -1 articol
 Conf. univ. dr. 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)

    E. Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Științe Juridice, Administrative și ale
Comunicării Piteşti şi-au propus ca în anul universitar 2020 – 2021 să realizeze un
număr de  2 articole ISI sau cotate ISI :

 Conf.  univ.  dr.  Șerbănică  Cristina  –  2  articole,  Territorial  innovation  patterns  in
Romania.  Future  pathways  for  smart  specialization.  Transylvanian  Review  of
Administrative Sciences, Regional innovation performance and structural conditions
in  Central  and  Eastern  Europe.  Embracing  the  broad-based  innovation  concept.
EKONOMIA I PRAWO. ECONOMICS AND LAW

2. Articole propuse spre publicare în reviste indexate în BDI 

Cadrele universitare din DSE şi-au propus ca în anul universitar 2020 – 2021 să
publice 38 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  2020 – 2021 să realizeze un
număr de 11 articole BDI:

 Conf. univ.dr. Asandei Mihaela - Educational Marketing in Pandemics Time
 Conf.  univ.dr.  Savu  Mihaela  -  Impactul  pandemiei  asupra  creșterii  economice  în

România
 Conf.  univ.dr.  Voicu  Luminiţa  -  Keeping  quality  under  control  –  an  important

function  of  modern  management;  Particularităţi  ale  activităţii  de  audit  intern  al
calităţii desfăşurat într o organizaţie

 Conf.  univ.dr. Teselios  Delia  -  Rolul  programării  matematice  în  optimizarea
proceselor  economice;  Efectele  pandemiei  asupra  sistemului  educațional  la  nivel
global
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 Lect.  univ.dr.  Gangone Andreea -  Managementul  relațiilor  cu clienții  în contextul
pandemiei de coronavirus

 Lect.  univ.  dr.  Moraru  Laura  -  Comerț  internațional  și  politici  comerciale
contemporane; Managementul resurselor în instituțiile de învățământ

 Lect. univ. dr. Talmaciu Iuliana – Negocierea în afacerile internaționale; Management
comparat

B.  Cadrele  didactice  din  cadrul  Facultăţii  de  Finanţe  –  Contabilitate  Piteşti şi-au
propus ca în anul universitar 2020 – 2021 să realizeze un număr de 3 articole BDI:

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

 Conf.  univ.  dr.  Gănescu  Cristina  -  1  articol  ce  vizează  managementul  logistic  și
logistica integrată

C. Cadrele  didactice  din  cadrul  Facultăţii  de  Management  Marketing  în  Afaceri
Economice Rm. Vâlcea şi-au propus ca în anul universitar 2020 – 2021 să realizeze un
număr de 18 articole BDI:

 Prof. univ.dr. Iuliana Ciochină - Studiu privind influenţa factorilor de mediu asupra
dezvoltării carierei tinerilor

 Prof. univ. dr. Gust Marius - FinTech: cauze, evoluţie, domenii în care funcţionează,
perspective, aspecte privind situaţia din România

 Prof. univ.dr. SÎRBU Alexandrina, 2020. Innovation in food service.
 Conf. univ.dr. Belu Nicoleta - Risipa alimentară în contextul actual
 Conf. univ.dr. Iordache Carmen - Cercetare de marketing privind impactul Sars-Cov-

2  asupra  turismului  balnear  valcean,  Analiza  comportamentului  turistilor  dintr-o
destinatie turistica

 Conf. univ.dr. Luţă Dorina – 2 articole
 Conf. univ.dr. Manole Sorin, Conf. univ.dr. Pănoiu laura - The Impact of Taxation on

Economic  Growth,  The  influence  of  the  capital  market  on economic  growth  in
Romania (coautor) 

 Conf. univ. dr. Voiculeţ Alina - Uniunea Europeană la răscruce, Evoluţia populaţiei
mondiale şi impactul pandemiei COVID 19 

 Conf. univ.dr. Pănoiu Laura - Efectele pandemiei asupra pieţei de capital româneşti,
Resursele umane într-o economie globalizată afectată de pandemie

 Lect.  univ.  dr.  Iordache  Emilia -  Evolutii  pe  plan  mondial  privind  politicile
comerciale., Comerţul internaţional – de la liberschimb la neoprotectionism.

 Lect.  univ.dr.  Popa  Ionela  -Particularitati  ale  auditului  sectorului  public,
Sustenabilitatea finantelor publice in Romania

D. Cadrele  didactice  din  cadrul  Facultăţii  de  Management  Marketing  în  Afaceri
Economice  - Brăila şi-au propus ca în anul universitar 2020 – 2021 să realizeze un
număr de 6 articole   BDI:

 Conf. univ. dr. Niculcea Silviu  - Dezvoltarea durabila în contextul pandemiei

  Conf. univ. dr. Gheman Liliana  - Preocuparii  privind cariera in cadrul organizaţiei

 Prof. univ. dr. Enache Elena, Conf. univ. dr. Morozan Cristian   Cripromonedele  
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 Conf.  univ.  dr.  Vechiu Camelia,  lect.  univ.  dr.  Gianina  Negrau –  Predarea on line
utilizand teoria inteligentelor multiple

 Conf.  univ.  dr.  Vechiu  Camelia,.  lect.  univ.  dr.  Gianina  Negrau  –  Gestionarea
resurselor umane in conditiile pandemiei 

 Lect.  univ.  dr.  Culita  Gica  –  Impactul  finaciar  al  masurilor  impuse  din  cauza
pandemeiei Covid 19 asupra lanturilor de aprovizionare

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 2020 – 2021 să
publice 8 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 2020 – 2021 să realizeze un
număr de 7 articole  după cum urmează:

 Conf. univ.dr. Luţă Dorina -3 articole
 Lect. univ.dr. Iordache Emilia - Evolutii privind politica vamala a Uniunii Europene
 Lect. univ.dr. Gheordunescu Maria - 1 articol în domeniul Management  strategic şi

antreprenoriat/ Politici finaciare şi contabile
 Lect.  univ.dr.  Popa  Ionela  -  Auditul  perfomantei-  auditul  conformitatii  –  auditul

financiar; Deficitul bugetar al Romaniei: evolutie si surse de finantare

D.  Cadrele  didactice  din  cadrul  Facultăţii  de  Management  Marketing  în  Afaceri
Economice  - Brăila şi-au propus ca în anul universitar 2020 – 2021 să realizeze un
număr de 1 articol după cum urmează:

 Conf. univ. dr. Gherman Liliana – domeniul comunicarii

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

Cadrele universitare din DSE şi-au propus ca în anul universitar 2020 – 2021 să
publice  32  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  2020 – 2021 să realizeze un
număr de 7 articole,  după cum urmează:

 Conf. univ.dr. Asandei Mihaela - Marketing urban în orașe românești – studiu de caz
 Conf. univ.dr. Teselios Delia - Power BI, următorul nivel în business intelligence
 Lect. univ.dr. Gangone Andreea -Managementul responsabil al relațiilor cu clienții
 Lect. univ. dr. Moraru Laura - Time management și dezvoltarea profesională
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 Lect.  univ.  dr.  Rizea  Camelia  –  The  translation  of  scientific  terminology  from
Romanian into English; Business English

 Lect. univ. dr. Talmaciu Iuliana -  Dezvoltarea afacerilor în sistem franciză

B. Cadrele  didactice  din  cadrul  Facultăţii  de  Finanţe  –  Contabilitate  Piteşti şi-au
propus ca în anul universitar 2020 – 2021 să realizeze un număr de  8 articole  după
cum urmează:

 Conf.  univ.dr.  Ene  Sebastian  -1  articol   ce  vizează  impactul  pandemiei  asupra
economiei românești

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

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

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

instituțiilor publice

C. Cadrele  didactice  din  cadrul  Facultăţii  de  Management  Marketing  în  Afaceri
Economice Rm. Vâlcea şi-au propus ca în anul universitar 2020 – 2021 să realizeze un
număr de 11 articole  după cum urmează:

 Prof.  univ.  dr.  Iuliana  Ciochină  -  Educaţia  antreprenorială  în  contextul  actual,
Cercetare  de  marketing  privind  influenţa  crizei  asupra  activităţii  micilor
întreprinzători 

 Conf. univ.dr. Iordache Carmen - Marketingul destinatiei turistice
 Conf. univ.dr. Luţă Dorina - 2 articole
 Conf. univ.dr. Voiculeţ Alina - Redefinirea globalizării în contextul pandemiei actuale
 Conf. univ.dr. Pănoiu Laura - Surse de finanţare modernă 
 Lect.  univ.dr.  Iordache Emilia - Importanta  comunicarii  in domeniul  administratiei

publice locale, Gestionarea riscurilor vamale.
 Lect. univ.dr. Gheordunescu Maria - 2 articole în domeniul Management  strategic şi

antreprenoriat, Marketing şi turism, Politici finaciare şi contabile

D. Cadrele  didactice  din  cadrul  Facultăţii  de  Management  Marketing  în  Afaceri
Economice  - Brăila şi-au propus ca în anul universitar 2020 – 2021 să realizeze un
număr de 6 articole  după cum urmează:

 Conf. univ. dr. Niculcea Silviu  domeniu  Dezvoltarea umana

 Conf. univ. dr. Gherman Liliana - Negocierea - componenta importanta a afacerilor
economice 

 Lect.  univ.  dr.  Bunea  Bontaş  Cristina  -  Contabilitatea  proiectelor  cu  finanțare
europeana

 Lect.  univ.  dr.  Gianina  Negrau   -   Strategii  de  gestionare  a  conflictelor  datorate
actvitatilor on line
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 Prof. univ. dr. Enache Elena, Conf. univ. dr. Morozan Cristian   - Conditiile  pentru
livrarea internationala 2020

 Lect. univ. dr. Culita Gica – Comertul international in era digitala

5. Conferinţe internaţionale desfăşurate în străinătate 

Cadrele universitare din cadrul  DSE şi-au propus ca în anul universitar 2020 –
2021 să participe la 4 conferinţe, după cum urmează:

A.  Cadrele  didactice  din  cadrul  Facultăţii  de  Management  Marketing  în  Afaceri
Economice Piteşti şi-au propus ca în anul universitar 2020 – 2021 să participe la un
număr de 1 conferinţă:

 Conf.  univ.dr. Teselios  Delia  -  1  participare  la  conferinţe,  Conferinţa  Știinţifică
Internaţională, Universitatea de Stat „Alecu Russo” Bălţi

B.  Cadrele  didactice  din  cadrul  Facultăţii  de  Finanţe  –  Contabilitate  Piteşti şi-au
propus ca în anul universitar  2020 – 2021 să participe la un număr de 1 conferinţă
după cum urmează:

 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 

C.  Cadrele  didactice  din  cadrul  Facultăţii  de  Management  Marketing  în  Afaceri
Economice Rm. Vâlcea şi-au propus ca în anul universitar 2020 – 2021 să participe la
un număr de 1 conferinţă:

 Conf. univ.dr. Luţă Dorina – 1 participare la conferinţe

E.  Cadrele didactice din cadrul  Facultăţii de Științe Juridice, Administrative și ale
Comunicării Piteşti şi-au propus ca în anul universitar 2020 – 2021 să participe la un
număr de 1 conferinţă:

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

6. Conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară

Cadrele universitare din cadrul  DSE şi-au propus ca în anul universitar 2020 –
2021 să participe la 2 conferinţe desfăşurate în ţară,   după cum urmează:

A. Cadrele  didactice  din  cadrul  Facultăţii  de  Management  Marketing  în  Afaceri
Economice Piteşti şi-au propus ca în anul universitar 2020 – 2021 să participe la un
număr de 2 conferinţe, după cum urmează:
1. International Conference:  „Knowledge Economy – Challenges Of The 21st Century”, UCB
Piteşti
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 Conf. univ. dr. Asandei Mihaela - Building the city brand of Pitesti through focus
group interviews

 Conf. univ. dr. Savu Mihaela - Analiză cantitativă în micro și macroeconomie
 Conf. univ.dr. Teselios Delia - Cloud Computing
 Lect.  univ.dr.  Gangone Andreea - Building the city brand of Pitesti  through focus

group interviews
 Lect. univ. dr. Moraru Laura - Managementul resurselor umane și gestionarea carierei
 Lect. univ. dr. Camelia Rizea – Comunicarea de afaceri în limba engleză
 Lect.  univ. dr. Talmaciu Iuliana - Organizational agility – a source of competitive

advantage in times of crisis
2. International Scientific Conference ”Accounting And Finance –The Global Languages In
Business” UCB Piteşti

 Conf. univ. dr. Asandei Mihaela - Analiza pieței românești a cercetării de marketing
 Conf. univ. dr. Savu Mihaela - Statistică managerială
 Conf. univ.dr. Teselios Delia - Sisteme informatice pentru logistică
 Lect. univ.dr. Gangone Andreea -  CSR and migration
 Lect. univ. dr. Moraru Laura - Derularea afacerilor economice în contextul pandemiei

de coronavirus
  Lect. univ. dr. Camelia Rizea – Corespondența de afaceri în limba engleză
 Lect. univ. dr. Talmaciu Iuliana - Managementul schimbării organizaționale

B.  Cadrele  didactice  din  cadrul  Facultăţii  de  Finanţe  –  Contabilitate  Piteşti şi-au
propus ca în anul universitar  2020 – 2021 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 Sebastian - 2 participări 
 Conf. univ. dr. Dima Florin - 2 participări 
 Conf. univ. dr. Gănescu Cristina - 2 participări 
 Conf. univ. dr. Sima Cristiana - 1 participare 
 Lect. univ. dr. Ducu Corina - 2 participări
 Lect. univ. dr. Stănescu N.- 1 participare 

C.  Cadrele  didactice  din  cadrul  Facultăţii  de  Management  Marketing  în  Afaceri
Economice Rm. Vâlcea şi-au propus ca în anul universitar 2020 – 2021 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. Iuliana Ciochină -  1 participare,  Educația antreprenorială în contextul
actual

  Prof. univ. dr. Gust Marius - 1 participare
 Prof. univ.dr. Sîrbu Alexandrina - 1 participare
 Conf. univ.dr. Luță Dorina - 1 participare
 Onf. Univ.dr. Voiculeț Alina - 1 participare
 Conf. univ.dr. Pănoiu Laura - 1 participare
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 Lect. univ.dr. Popa Ionela - 1 participare
2.International Scientific Conference ”Accounting And Finance –The Global Languages In
Business” UCB Piteşti

 Prof.  univ.  dr.  Iuliana  Ciochină  -   1  participare,  Cercetare  de  marketing  privind
influența crizei asupra activității micilor întreprinzători 

  Prof. univ. dr. Gust Marius -1 participare
 Onf. Univ.dr. Voiculeț Alina - 1 participare
 Conf. univ.dr. Pănoiu Laura - 1 participare
 Lect. univ.dr. Popa Ionela - 1 participare

D. Cadrele  didactice  din  cadrul  Facultăţii  de  Management  Marketing  în  Afaceri
Economice  - Brăila şi-au propus ca în anul universitar 2020 – 2021 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. Enache Elena - 1 participare la conferinţe
 Conf. univ. dr. Vechiu Camelia -1 participare la conferinţe
 Conf. univ. dr. Niculcea Silviu Petrişor - 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 - 1 participare la conferinţe
 Conf. univ. dr. Vechiu Camelia - 1 participare la conferinţe
 Conf. univ. dr. Niculcea Silviu Petrişor - 1 participare la conferinţe
 Conf. univ. dr. Gherman Liliana - 1 participare la conferinţe
 Conf. univ. dr. Morozan Gigi Cristian - 1 participare la conferinţe
 Lect. univ. dr.  Bunea Bontaș Cristina  - 1 participare la conferinţe
 Lect. univ. dr. Negrău Gianina - 1 participare la conferinţe
 Lect. univ. dr. Culiţă Gica - 1 participare la conferinţe

E.  Cadrele didactice din cadrul  Facultăţii de Științe Juridice, Administrative și ale
Comunicării Piteşti şi-au propus ca în anul universitar 2020 – 2021 să participe la un
număr de 2 conferinţe:
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. Șerbănică Cristina  – 2 participări la conferinţe

7.  Proiecte de cercetare în derulare 

În anul universitar 2020 - 2021, în cadrul DSE vor fi în derulare 3 proiecte, după
cum urmează:
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C. Cadrele  didactice  din  cadrul  Facultăţii  de  Management  Marketing  în  Afaceri
Economice Rm. Vâlcea  şi-au propus ca în anul universitar 2020 – 2021 să participe la
un număr de 2 proiecte după cum urmează: 

Prof. univ. dr. 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

E.  Cadrele didactice din cadrul  Facultăţii de Științe Juridice, Administrative și ale
Comunicării Piteşti şi-au propus ca în anul universitar 2020 – 2021 să participe la un
număr de 1 proiect după cum urmează: 

 Conf. univ. dr. Șerbănică 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 rețelei internaționale 

8. Propuneri de proiecte cercetare (proiecte propuse spre derulare începând cu
anul universitar 2020 – 2021)

În  anul  universitar  2020 -  2021,  în cadrul  DSE sunt  propuse spre derulare  2
proiecte, după cum urmează:

C. Cadrele  didactice  din  cadrul  Facultăţii  de  Management  Marketing  în  Afaceri
Economice Rm. Vâlcea  şi-au propus ca în anul universitar 2020 – 2021 să realizeze
un număr de 2 proiecte după cum urmează: 

Prof.  univ.dr.  Sîrbu  Alexandrina -  COST  Action  Proposal  OC-2020-1-24619  "
European  Network  on  advanced  resistant  starch  research  ",  co-aplicant  al  propunerii  de
proiect COST

Prof. univ. dr. Gust M., 2 proiecte: proiectul ”Sistem Călimănești – Servicii Integrate de
Sănătate,  Trai  și  Muncă  în  Călimănești,  Fondul  Social  European,  Programul  Operațional
Capital  Uman  2014-2020,  Axa  prioritară  4  –  Incluziunea  socială  și  combaterea  sărăciei,
Obiectivul  specific  4.1  –  Reducerea  numărului  de  persoane  aflate  în  risc  de  sărăcie  și
excluziune  socială  din  comunitățile  marginalizate,  Contract  nr.  POCU/138/4/1/114614;
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proiectul  ”Sistem Băbeni  -  Servicii  Integrate  de  Sănătate,  Trai  și  Muncă în  Călimănești,
Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 –
Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea numărului de
persoane  aflate  în  risc  de  sărăcie  și  excluziune  socială  din  comunitățile  marginalizate,
Contract nr. POCU/138/4/1/114677

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 2020 –
2021 să publice 5 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  2020 – 2021 să realizeze un
număr de 1 carte

 Lect. univ. dr. Camelia Rizea  - Business Vocabulary in Use (autor) – 2021

B. Cadrele didactice din Facultăţii de Finanţe – Contabilitate Piteşti  şi-au propus ca
în anul universitar 2020 – 2021 să realizeze un număr de 2 cărţi şi tratate

 Conf. univ. dr. Dima F., 1 carte, Bazele contabilității
 Conf. univ. dr. Ene Sebastian -1 carte, Finanţarea cluburilor sportive, martie 2021

C. Cadrele  didactice  din  cadrul  Facultăţii  de  Management  Marketing  în  Afaceri
Economice Rm. Vâlcea şi-au propus ca în anul universitar 2020 – 2021 să realizeze un
număr de 2 cărţi şi tratate

 Prof. univ.dr. Sîrbu Alexandrina (coautor)– Chapter 9 in:  Consumer Acceptance of
Food  Science  &  Technology  Innovations  (ed.  Charis  M.  Galanakis),  Springer
Publisher, 2021

 Prof. univ. dr. Gust Marius - 1 carte. Tratat despre bănci 

11. Cursuri universitare şi alte materiale cu caracter didactic

Cadrele universitare din cadrul  DSE şi-au propus ca în anul universitar 2020 –
2021 să publice 17 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  2020 – 2021 să realizeze un
număr de 4 cursuri universitare,  după cum urmează:

 Conf.  univ.  dr.   Savu  Mihaela  –  Managementul  producţiei,  antreprenoriat.  Curs
aplicativ (coautor) – februarie 2021

 Conf.  univ.  dr.  Voicu  Luminița  (coautor)  -  Managementul  calității  (Fundamentele
tehnologiei și merceologiei). Curs aplicativ  – Aprilie 2021
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 Lect. univ. dr. Moraru Laura - Managementul Resurselor Umane (coautor) – ianuarie
2021

 Lect. univ. dr. Camelia Riz - English for Communication (coautor) – 2021

B.  Cadrele  didactice  din  cadrul  Facultăţii  de  Finanţe  –  Contabilitate  Piteşti şi-au
propus  ca  în  anul  universitar  2020  –  2021  să  realizeze  un  număr  de  2  cursuri
universitare,  după cum urmează:

 Conf. univ. dr. Ene Sebastian -1 curs universitar, Managementul proiectelor europene
 Conf. univ. dr. Gănescu Cristina - 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 2020 – 2021 să realizeze un
număr de  7 cursuri universitare şi alte materiale cu caracter didactic,  după cum
urmează:

 Prof. univ.dr. Iuliana Ciochină - Derularea afacerilor economice
 Prof. univ.dr. Sîrbu Alexandrina – Comportamentul consumatorului, 2021
 Conf. univ.dr. Luţă Dorina – Contabilitate generală
 Conf. univ.dr. Pănoiu laura – Managementul resurselor umane
 Lect. univ.dr. Constantin Cristina – Contabilitatea generală a instituţiilor publice
 Lect.  univ.dr.  Gheordunescu  Maria  –  Asigurări  şi  transporturi,  Managementul

conflictelor

D.  Cadrele  didactice  din  cadrul  Facultăţii  de  Management  Marketing  în  Afaceri
Economice Braila  şi-au propus ca în anul  universitar  2020 – 2021 să realizeze  un
număr de  4 cursuri universitare şi alte materiale cu caracter didactic,  după cum
urmează:

 Conf. univ. dr. Niculcea Silviu - Macroeconomie

 Conf. univ. dr. Gherman Liliana -  Negociere si contractare in afacerile economice 

 Lect. univ. dr.  - Bunea Bontaş Cristina - Contabilitate financiara

 Lect. univ. dr.  - Negrău Gianina  - Management si tehnici de afaceri 

12. Coordonare cercuri ştiinţifice

 La nivelul DSE vor funcţiona 32 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 2020 – 2021 să coordoneze un
număr de 9 cercuri ştiinţifice:

 Conf. univ. dr. Mihaela Asandei - Marketing

 Conf. univ. dr. Mihaela Savu – Microeconomie; Macroeconomie
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 Conf. univ. dr. Delia Teselios - Matematică economică/ Bazele Informaticii

 Conf. univ. dr. Luminița Voicu - Managementul calităţii. Fundamentele tehnologiei şi
merceologiei

 Lect. univ. dr. Andreea Gangone – Marketing internațional

 Lect. univ. dr. Dan Micudă – Marketing în servicii

 Lect. univ. dr. Laura Moraru – Managementul resurselor umane

 Lect. univ. dr. Rizea Camelia – English

 Lect.  univ.  dr.  Talmaciu Iuliana -  Management.  Management  și  tehnici  de afaceri
economice

B.  Cadrele  didactice  din  cadrul  Facultăţii  de  Finanţe  –  Contabilitate  Piteşti şi-au
propus  ca  în  anul  universitar  2020  –  2021  să  coordoneze  un  număr  de  4 cercuri
ştiinţifice:

 Conf. univ.dr. Ene S., Lect. univ. dr. Stănescu N., Cercul de finanţe publice
 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 și protecția mediului

C. Cadrele  didactice  din  cadrul  Facultăţii  de  Management  Marketing  în  Afaceri
Economice Rm. Vâlcea şi-au propus ca în anul universitar 2020 – 2021 să coordoneze
un număr de 9 cercuri ştiinţifice:

1. Prof. univ.dr. Iuliana Ciochină – Administrarea afacerilor

2. Prof. univ.dr. Sîrbu Alexandrina – Comportamentul consumatorului

3. Prof. univ.dr. Gust Marius – Management bancar

4. Conf. univ.dr. Iordache Carmen – Turism

5. Conf. univ.dr. Luță Dorina – Contabilitate

6. Conf. univ.dr. Manole Sorin – Statistică și matematică economică

7. Conf. univ.dr. Răduț Carmen – Informatică economică

8. Conf. univ.dr. Voiculeț Alina – Economie și organizații internaționale

9. Lect. univ.dr. Iordache Emilia – Comunicare și relații publice. Comerț internațional

D.  Cadrele  didactice  din  cadrul  Facultăţii  de  Management  Marketing  în  Afaceri
Economice  - Brăila şi-au propus ca în anul universitar 2020 – 2021 să coordoneze un
număr de 9 cercuri ştiinţifice:

 Prof. univ. dr. Enache Elena  - Management. Marketing

 Conf. univ. dr. Gherman Liliana – Comunicare. Relații publice
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 Conf. univ. dr. Niculcea Silviu – Economie 

 Conf. univ. dr. Vechiu Camelia,  lect. univ. dr. Culita Gica  - Management bancar,
Finante publice

 Lect. univ. dr. Bunea Bontaş Cristina – Contabilitate. Analiza economica financiara

  lect. univ. dr. Culita Gica – Economie Mondiala. 

 Lect dr. Gianina Negrau  -  Management. Marketing

E.  Cadrele didactice din cadrul  Facultăţii de Științe Juridice, Administrative și ale
Comunicării Piteşti şi-au propus ca în anul universitar 2020 – 2021 să coordoneze un
număr de 1 cerc ştiinţific:

 Conf. univ. dr. Șerbănică Cristina, cercul ştiinţific Economie mondială/ europeană și
dezvoltare regională

13. Coordonare lucrări de licenţă şi disertaţie

Cadrele universitare din cadrul DSE vor coordona în anul universitar 2020 -2021
275 lucrări de licenţă şi 164 lucrări de disertaţie, după cum urmează : 

A. Cadrele  didactice  din  cadrul  Facultăţii  de  Management  Marketing  în  Afaceri
Economice Piteşti coordonează un număr de 44 lucrări de licenţă şi un număr de 27
lucrări de disertaţie.

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

C.  Cadrele  didactice  din  cadrul  Facultăţii  de  Management  Marketing  în  Afaceri
Economice Rm. Vâlcea coordonează  un număr de 157 lucrări de licenţă şi un număr
de 81 lucrări de disertaţie. 

D.  Cadrele  didactice  din  cadrul  Facultăţii  de  Management  Marketing  în  Afaceri
Economice  - Brăila coordonează un număr de  74 lucrări de licenţă şi  56 lucrări  de
disertaţie.

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

14. Alte activităţi relevante pentru activitatea de cercetare

Conf. univ. dr. Teselios Delia
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Membru Editorial Board al International Journal of Academic Research in Accounting, 
Finance & Management Sciences (IJARAFMS) ISSN: 2225-8329. 

http://hrmars.com/index.php/pages/detail/Editorial-Board-IJARAFMS

Recenzor pentru articole de specialitate în revistele:
1.Sky Journal of Business Administration and Management (SJBAM) ISSN 2315-8778
http://www.skyjournals.org/sjbam/index.htm

2.Economia Contemporană, UCB Pitești
http://www.revec.ro/p-31-referen&.539;i.&.537;tiin&.539;ifici.html

Facultatea de Finanţe – Contabilitate Piteşti
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

Aprobat în Şedinţa Departamentului de Ştiinţe Economice din 14.09.2020

DIRECTOR DEPARTAMENT ŞTIINŢE ECONOMICE,

Conf.univ.dr. Mihaela Savu
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