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Planul de cercetare  al Facultăţii de Management Marketing în Afaceri 
Economice Rm. Vâlcea 

 pentru anul universitar 2019 – 2020 
 

Aspecte generale privind cercetarea ştiinţifică la nivelul facultăţii 

Activitatea de cercetare ştiinţifică reprezintă o componenetă importantă a activităţii 

derulate în cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea în 

anul universitar 2019 -2020 şi are în vedere atât cadrele didactice cât şi studenţii de la cilul de 

licenţă şi masterat. Misiunea Facultăţii este aceea de a deveni vizibilă şi remarcată în cadrul 

entităţilor similare din ţară şi din străinătate prin servicii educaţionale de calitate, adaptate 

cerinţelor pieţei muncii şi exigenţelor unui învăţământ modern, dar şi prin rezultatele 

activităţii de cercetare ştiinţifică. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică este elaborată ţinând seama de Direcţiile strategiei cercetării 

ştiinţifice la nivelul Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti şi se desfăşoară atât la nivel 

individual cât şi în colective de cercetare. 

Obiectivele urmărite de Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice 

din Rm. Vâlcea în domeniul cercetării ştiinţifice vizează: dezvoltarea activităţii de cercetare 

ştiinţifică în domeniul economic şi integrarea în comunitatea social-economică regională, 

naţională şi internaţională; participarea la  programele de cercetare ştiinţifică naţionale şi 

internaţionale; stimularea potenţialului şi capacităţii colectivelor de cercetare prin 

racordarea acestora la programe prioritare de cercetare pe plan naţional şi internaţional; 

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. 

 

Direcţiile principale ale activităţii de cercetare  

din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice Rm. 

Vâlcea  pentru anul 2019– 2020 

 

În anul universitar 2019 – 2020, activitatea de cercetare din cadrul Facultăţii de 

Management Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea se va axa în special pe: 

 Continuarea  proiectelor de cercetare aflate în desfăşurare; 
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 Realizarea de proiecte cu finanţare externă;  

 Identificarea unor posibilităţi de elaborare a unor proiecte de cercetare, studii de 

fezabilitate, studii de piaţă etc. pentru agenţii economici din judeţul Vâlcea; 

pentru instituţii publice; 

 Participarea la Conferinţele Internaţionale ale Universităţii „Constantin 

Brâncoveanu” din Piteşti; 

 Organizarea unor simpozioane ştiinţifice şi mese rotunde;  

 Organizarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti;  

 Încurajarea participării cadrelor didactice la manifestări ştiinţifice de rezonanţă 

în domeniu şi a publicării în reviste cotate sau indexate ISI şi BDI; 

 Publicarea de articole în revistele universităţii „Strategii manageriale” şi 

„Economie contemporană” 
 

Activităţile propuse de Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice 

Rm. Vâlcea 

1. Articole propuse spre publicare de către cadrele didactice în reviste indexate ISI 
sau cotate ISI 
Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice 
Rm. Vâlcea şi-au propus ca în anul universitar 2019 -2020 să realizeze un număr de 7 
articole ISI sau cotate ISI după cum urmează: 

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

• Prof. univ.dr. Ciochină Iuliana, Conf. univ.dr. Pănoiu Laura - Dezvoltarea carierei - analiză 
comparativă asupra factorilor de influenţă la studenţi din Europa şi din România 

• Prof. univ.dr.  Sîrbu Alexandrina -Winter barley grain weight stability under different 

management practices at NARDI Fundulea 

• Conf. univ.dr. Manole Sorin - Analysis of Romanian polycentricity based on functional urban 
areas identified by approximation with the potential urban strategic horizon (coautor) 

• Conf. univ.dr. Manole Sorin, Conf. univ. dr. Pănoiu Laura - 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) 

• Lect.univ.dr. Gheordunescu Maria-Elena - Management  strategic şi antreprenoriat 

• Asist. univ.dr. Stroie Andreea -1 

 
2. Articole propuse spre publicare în reviste indexate în BDI(număr minim de BDI 
solicitate şi recunoscute de minister pentru fiecare domeniu) 
Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice 
Rm. Vâlcea şi-au propus ca în anul universitar  2019 -2020 să realizeze un număr de  15 
articole BDI  după cum urmează: 
 

• Prof. univ.dr.  Sîrbu Alexandrina - Relaţia dintre lungimea coleoptilului şi talia plantei la soiurile 
româneşti de orz şi orzoaică de toamnă/ Romanian winter six and two row barley varieties 
relationship between coleoptil length and plant height 

• Conf. univ.dr. Iordache Carmen - Cercetare de marketing privind identificarea elementelor 
necesare construirii brandului turistic al unei destinatii turistice, Analiza comportamentului 
turistilor dintr-o destinatie turistica  
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• Conf. univ.dr. Luţă Dorina - Impactul fiscalitatii asupra contabilitătii, Provocările  profesiei 
contabile 

• Conf. univ.dr. Voiculeţ Alina – 2 articole  
• Conf. univ.dr. Manole Sorin, Conf. univ. dr. Pănoiu Laura -The Impact of Taxation on Economic 

Growth (coautor) 

• Conf. univ.dr. Mihalcea Ion -2 

• Lect. univ.dr. Cebuc Iuliana - 1 

• Lect. univ.dr. Chiţu Ramona -1 

• Lect. univ.dr. Iordache Emilia – 2 

• Asist. univ.dr. Stroie Andreea -1 
 

 

3. Articole propuse spre publicare în reviste care nu îndeplinesc criteriile de la 
punctul 1 şi 2. 
Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice 
Rm. Vâlcea şi-au propus ca în anul universitar 2019 -2020 să realizeze un număr de 
10articole  după cum urmează: 

• Prof. univ.dr. Sîrbu Alexandrina -  Siguranţa alimentului în revista Standardizare 

• Conf. univ.dr. Luţă Dorina - Contabilitate generală 

• Conf. univ.dr. Pănoiu Laura - 1  

• Lect. univ.dr. Cebuc Iuliana -1 

• Lect. univ.dr. Grigorescu Sorin -2 

• Lect. univ.dr. Iordache Emilia -2 

• Lect. univ.dr. Popa Ionela -Roluri manageriale ale cadrelor didactice, Formarea continuă a 
personalului didactic- realitati si perspective 

 

4. Articole propuse spre publicare în revista ,, Strategii Manageriale,,, „Economie 
Contemporană” 
Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice 
Rm. Vâlcea şi-au propus ca în anul universitar 2019 -2020 să realizeze un număr de 28 
articole  după cum urmează: 

• Prof. univ.dr. Ciochină Iuliana - Antreprenoriatul şi dezvoltarea socială locală, Antreprenoriatul 
în mediul rural românesc, în contextul finanţării europene 

• Conf. univ.dr. Belu Nicoleta -2 articole 

• Conf. univ. dr. Iordache Carmen -  Marketingul destinatiei turistice 

• Conf. univ.dr. Luţă Dorina – 2, Contabilitatea limbaj universal; Uniformizarea informatiilor 
contabile 

• Conf. univ.dr. Mihalcea Ion -1 

• Conf. univ. dr. Pănoiu Laura - Studiu privind leasing -ul în România, Rolul pieţelor de capital în 
economia contemporană 

• Conf. univ. dr. Răduţ Carmen - Întreprinderea inteligenta şi cybersecurity, Managementul 
datelor informaţionale – risc şi conformitate, Securitatea in cloud şi economia digitală 

• Conf. univ.dr. Voiculeţ Alina – 2019 – anul reorganizării Uniunii Europene, Coreea de Nord şi 
economia sa în era globalizării 

• Lect. univ.dr. Gheordunescu Maria - Management  strategic şi antreprenoriat, Marketing şi 
turism, Politici financiare şi contabile 

• Lect. univ.dr. Grigorescu Sorin -2,  

• Lect. univ.dr. Cebuc Iuliana - Regimul juridic al telemuncii. Reglement, Competenţele 
Parlamentului European 
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• Lect. univ.dr. Chiţu Ramona -1 

• Lect. univ.dr. Iordache Emilia – 2 

• Lect. univ.dr. Popa Ionela - Auditul performantei si impactul acestuia asupra eficienţei 
instituţiilor publice, Sustenabilitatea finanţelor publice in România 

• Asist. univ.drd. Stroie Andreea -1 
 

5. Conferinţe internaţionale desfăşurate în străinătate 
Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice 
Rm. Vâlcea şi-au propus ca în anul universitar 2019 -2020 să participe la un număr de 6 
conferinţe  după cum urmează: 

• Prof. univ.dr. Ciochină Iuliana - Antreprenoriatul în industria ospitalităţii 

• Prof. univ.dr. Sîrbu Alexandrina, Ecological aspects of food sector, BENA Conference 

• Conf. univ.dr. Luţă Dorina – normalizarea contabilă 

• Lect. univ.dr. Grigorescu Sorin -1 

• Lect. univ.dr. Iordache Emilia -1 

• Asist. univ.dr. Stroie Andreea -1 
 

6. Conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară 
Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice 
Rm. Vâlcea şi-au propus ca în anul universitar 2019 -2020 să participe la un număr de 4 
conferinţe  după cum urmează: 

• Prof. univ.dr. Ciochină Iuliana - Knowledge Economy – Challenges Of The 21st Century” şi 
International Scientific Conference ”Accounting And Finance –The Global Languages In 
Business” UCB Piteşti 

• Prof. univ.dr. Sîrbu Alexandrina, Food security, „Knowledge Economy – Challenges Of The 21st 
Century”, UCB Piteşti 

• Conf. univ.dr. Belu Nicoleta - „Knowledge Economy – Challenges Of The 21st Century”, UCB 
Piteşti 

• Conf. univ.dr. Luţă Dorina - Knowledge Economy – Challenges Of The 21st Century” şi 
International Scientific Conference ”Accounting And Finance –The Global Languages In 
Business” UCB Piteşti 

• Conf. univ.dr. Mihalcea Ion -2 

• Conf. univ.dr. Pănoiu Laura -International Conference:  „Knowledge Economy – Challenges Of 
The 21st Century”, UCB Piteşti, “CONTABILITATEA ŞI FINANŢELE – LIMBAJE UNIVERSALE 
ALE AFACERILOR” 

• Conf. univ.dr. Voiculeţ Alina - International Conference:  „Knowledge Economy – Challenges Of 
The 21st Century”, UCB Piteşti, 

• Lect. univ.dr. Cebuc Iuliana 2:The International Conference “Knowledge Economy – Challenges 
of the 21st Century” organized by Constantin Brancoveanu University in November, 2019, 
Conferinta Stiintifica Internationala ,,Influenţe europene privind mecanismele juridice şi 
administrative de  garantare a drepturilor omului”,  UCB, mai 2020 

• Lect. univ.dr. Chiţu Ramona -1 

• Lect. univ.dr. Grigorescu Sorin -1 

• Lect. univ.dr. Iordache Emilia -1 

• Lect. univ.dr. Popa Ionela - International Conference:  „Knowledge Economy – Challenges Of 
The 21st Century”, UCB Piteşti, International Scientific Conference ”Accounting And Finance –
The Global Languages In Business” UCB Piteşti 

• Asist. univ.dr. Stroie Andreea -1 

https://www.facebook.com/n/?events%2F170085876894009%2F&ref=6&ref_notif_type=plan_user_invited&action_history=null&aref=1504092795824933&medium=email&mid=557f69b37e853G5af380456bd9G557f6e4cdeb25G6b&bcode=2.1504092796.Abx3XVDesLAo75fJkrI&n_m=sirbu.alexandrina.ro%40gmail.com
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7.  Proiecte de cercetare în derulare 
Cadrele didactice din cadrul Facultăţii participă în anul universitar 2019 – 2020 la 
realizarea unui număr de 1 proiecte  după cum urmează: 
Prof. univ. dr. Sîrbu Alexandrina 

➢ Titlul proiectului Mathematical and Computer Science Methods for Food Science and 

Industry (acronim FoodMC/ COST CA15118/ perioada de desfășurare 2015-2020) 

➢ Finanţatorul European Commission –COST 

➢ Instituţia care derulează proiectul COST- INRA Franța 

➢ Calitatea în cadrul proiectului responsabil partener  ubstitute UPB din partea UCB 

(http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15118) 
 
 

8. Proiecte de cercetare propuse spre derulare 
Cadrele didactice din cadrul Facultăţii îşi propun în anul universitar 2019 – 2020 să 
realizeze un număr de 2 proiecte  după cum urmează: 

Conf. univ.dr. Manole Sorin – Model inovativ de evaluare a impactului proceselor decizionale ale 
administraţiei oraşelor din România pentru realizarea unei guvernanţe inteligente 
Prof. univ. dr. Sîrbu Alexandrina 

➢ Titlul proiectului  - INTERNATIONAL NETWORK FOR VALIDATION AND APPLICATION 
OF NON-THERMAL TECHNOLOGIES 

➢ Finanţatorul – European Commission -COST 
➢ Calitatea în cadrul proiectului- secondary proposal (partener) UCB 
➢ Alte informaţii (dacă mai este necesar): propunere (re)depusă în competiția 2019 și aflată în 

proces de evaluare OC-2019-1-24200; coordinator -  Faculty of Food Technology and 
Biotechnology [Department of food engineering] 

 
 

9. Cărţi şi tratate( altele decât cursurile universitare sau caietele de seminar) 
Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice 
Rm. Vâlcea şi-au propus ca în anul universitar 2019– 2020 să realizeze un număr de 5 
cărţi şi tratate  după cum urmează: 

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

• Conf. univ.dr. Manole Sorin -Evaluation of polycentricity and metropolitan areas in Romania 

• Conf.univ.dr. Mihalcea Ion - Mecanisme internaţionale de garantare a libertăţilor individuale 

• Conf. univ.dr. Luţă Dorina - Contabilitate, plăţi, finanţări, analiza informaţiilor şi investiţii.  

• Lect. univ.dr. Grigorescu Sorin - Contabilitate 
 

10. Cursuri universitare şi alte materiale cu caracter didactic 
Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice 
Rm. Vâlcea şi-au propus ca în anul universitar 2019 – 2020 să realizeze un număr de 11 
cursuri universitare şi alte materiale cu caracter didactic  după cum urmează: 

• Prof. univ.dr. Ciochină Iuliana, Lect. univ.dr. Iordache Emilia - Derularea afacerilor economice 

• Prof. univ. dr. Sîrbu Alexandrina - Comportamentul consumatorului 

• Conf. univ.dr. Luţă Dorina, Lect. univ.dr. Grigorescu Sorin – Contabilitate generală 

• Conf.univ.dr. Mihalcea Ion  - Drept penal partea generală 

• Conf. univ.dr. Răduţ carmen – Proiecte cu finanţare externă 

• Conf. univ.dr. Pănoiu Laura – Managementul resurselor umane, Pieţe de capital 

• Lect. univ. dr. Gheordunescu Maria – Asigurări şi transporturi 

http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15118
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• Lect. univ.dr. Cebuc Iuliana – Drept 

• Lect. univ.dr. Constantin Cristina – Contabilitate publică, Management prin costuri 

• Lect. univ.dr. Iordache Emilia – Comerţ Internaţional şi politici comerciale internaţionale 

• Lect. Univ.dr. Popa Ionela - Finanţe publice 
 

11. Coordonare cercuri ştiinţifice 
Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice 
Rm. Vâlcea şi-au propus ca în anul universitar 2019– 2020 să coordoneze un număr de 
13 cercuri ştiinţifice după cum urmează: 

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

• Prof. univ.dr Sîrbu Alexandrina - Ingineria produselor 

• Conf. univ.dr. Nicoleta Belu, Conf. univ.dr. Laura Pănoiu- Management 

• Conf. univ. dr. Dorina Luţă, Lect. univ.dr. Sorin Grigorescu, Lect. univ.dr. Constantin Cristina – 
Contabilitate 

• Conf. univ.dr. Manole Sorin - Statistică şi matematică economică  
• Conf. univ.dr. Mihalcea Ion, Lect. univ.Cebuc Iuliana - Drept și administrație publică 

• Conf. univ.dr. Carmen Iordache – Turism 

• Conf. univ.dr. Răduţ Carmen – Informatică economică 

• Prof. univ.dr. Ovidiu Puiu, Conf. univ.dr. Alina Voiculeţ – Economie şi organizaţii internaţionale 

• Lect. univ.dr. Chiţu Ramona, Asist. univ.drd. Stroie Andreea – Comunicare în limba străină 

• Prof. univ.dr. Marius Gust, Lect. univ.dr. Maria Gheordunescu –Management bancar. Asigurări 

• Lect. univ.dr. Emilia Iordache – Comunicare, negociere 
 

12. Coordonare lucrări de licenţă şi disertaţie 
Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice 
Rm. Vâlcea coordonează în anul universitar 2019– 2020 101 lucrări de licenţă şi 100 de 
lucrări de disertaţie. 

 
 

Întocmit, 
Prodecan, Conf. univ.dr. Laura Filofteia Pănoiu 

Aprobat în şedinţa Consiliul Facultăţii din 27 septembrie 2019 


