
 
 

 1

 

 

 

 

 
Planul de cercetare al  

Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice Pitești 
 pentru anul universitar 2021 – 2022 

 

Aspecte generale privind cercetarea ştiinţifică la nivelul facultăţii 

Activitatea de cercetare ştiinţifică reprezintă o constantă a Facultăţii de Management 
Marketing în Afaceri Economice şi are în vedere atât cadrele didactice cât şi studenţii de la ciclul 
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 organizată 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 
Pitești în domeniul cercetării ştiinţifice vizează: promovarea învățământului economic în 
concordanță cu realitățile naționale, economice și sociale, valorificarea activității de cercetare 
științifică prin publicații ale cadrelor didactice și ale studenților, accesarea de resurse care să 
permită valorificarea superioară a potențialului de cercetare, 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 Pitești  

pentru anul 2021– 2022 
 

În anul universitar 2021–2022, activitatea de cercetare din cadrul Facultăţii de Management 
Marketing în Afaceri Economice se va axa în special pe: 

 Participarea la Conferinţele Internaţionale ale Universităţii „Constantin 
Brâncoveanu” din Piteşti; 

 Organizarea unor activități de cercetare științifică prin echipe interdisciplinare; 
 Organizarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti;  
 Încurajarea participării cadrelor didactice și a studenților 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” 
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Activităţile propuse de  

Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice  
 

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 şi-au 
propus ca în anul universitar 2021 - 2022 să realizeze un număr de 2 articole ISI sau cotate ISI, 
după cum urmează: 
 

1. Conf. univ. dr. Mihaela Asandei – Atitudini și practici în comportamentul studenților 
privind dreptul consumatorilor la informare 

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

 
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 şi-au 
propus ca, în anul universitar  2021-2022, să realizeze un număr de 9 articole BDI, după cum 
urmează: 
 

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

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

3. Conf. univ. dr. Mihaela Asandei – Drepturile consumatorilor în era digitală, Revista 
Management & Marketing, Craiova. 

4. Lect. univ. dr. Moraru Laura – Planificarea resurselor umane ca sursă de competitivitate 
în activitatea organizației; Motivarea resurselor umane în condiții de pandemie, Revista 
Economia. Seria Management, ASE București. 

5. Lect. univ. dr. Andreea Gangone – CSR în mediul de afaceri românesc, în condițiile 
pandemiei Covid 19, Journal of Corporate Responsibility and Leadership, Nicolaus 
Copernicus University, Poland. 

6. Lect. univ. dr. Dan Micudă – Marketing bancar în condiții de pandemie; Analiza poziției 
României pe piața mondială a vinurilor, Revista Management & Marketing, Craiova. 

7. Lect. univ. dr. Camelia Rizea – 1 articol axat pe traductologie și pe strategii de predare în 
mediul academic, Revista „Limba si Literatura - Repere Identitare în context European”, 
Universitatea din Pitești. 
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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 nu şi-au 
propus să realizeze niciun articol din această categorie, în anul universitar 2020-2021. 
 
 
4. Articole propuse spre publicare în revistele ,,Strategii Manageriale,,, „Economia 
Contemporană” 
Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice Pitești şi-
au propus ca în anul universitar 2021 -2022 să realizeze un număr de 11 articole, după cum 
urmează: 
 
1. Conf. univ. dr. Mihaela Savu -  

 Evoluţia investiţiilor străine directe în România în perioada 2015 – 2021, Revista 
Economia Contemporană 

2. Conf. univ. dr. Delia Teselios –  

 Evoluția e-commerce în perioada pandemiei, Revista Economia Contemporană 
3. Conf. univ. dr. Luminița Voicu –  

 Particularităţi ale activităţii de audit intern al calităţii desfăşurat într-o organizaţie, 
Revista Economia Contemporană, martie 2022 

 Implementarea managementului calităţii într-o organizaţie, Revista Economia 
Contemporană, iunie 2022 

4. Lect. univ. dr. Laura Moraru –  
 Managementul resurselor umane în mediul de afaceri european, Revista Economia 

Contemporană 
 Recrutarea personalului în activitatea IMM-urilor, Revista Economia Contemporană 

5. Lect. univ. dr. Camelia Rizea – 2 articole bazate pe analize şi observaţii din sfera 
lingvisticii, metodicii, traductologiei in domeniul juridic, în Revista Strategii Manageriale 
6. Lect. univ. dr. Andreea Gangone –  

 Managementul relațiilor cu clienții în retailul modern, în Revista Economia 
Contemporană, mai 2022 

 Marketing educațional în online, în Revista Strategii Manageriale, februarie 2022 
7. Lect. univ. dr. Iuliana Talmaciu  

 Managementul afacerilor economice, în Revista Strategii Manageriale, 2022 
 
5. Conferinţe internaţionale desfăşurate în străinătate 
Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice nu şi-au 
propus ca în anul universitar 2021 -2022 să participe la conferinţe internaționale desfășurate în 
străinătate. 

 
6. Conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară 
Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice şi-au 
propus ca în anul universitar 2021-2022 să participe cu un număr de 15 articole la următoarele 
conferințe internaționale desfășurate în țară:  
 

1. International Conference: „Knowledge Economy – Challenges Of The 21st Century”,  
UCB Pitești, noiembrie 2021 

  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 – Evoluția e-commerce în perioada pandemiei 
Lect. univ. dr. Laura Moraru – Antreprenorul și rolul său în cadrul afacerii 
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Lect. univ. dr. Camelia Rizea – Business communication 
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 Pitești, aprilie 2022 
Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu - The European Green Deal and its impact on the Romanian economy 

  Conf. univ. dr. Mihaela Asandei – Percepții ale studenților privind marketingul digital 
Conf. univ. dr. Mihaela Savu – Evoluţia investiţiilor străine directe în România în 
perioada 2015 – 2021 

   Conf. univ. dr. Delia Teselios – Viitorul pieței muncii după Covid-19 
  Lect. univ. dr. Laura Moraru – Comerțul internațional în perioada pandemiei COVID 19 
  Lect. univ. dr. Andreea Gangone – Marketing în organizațiile nonprofit 
  Lect. univ. dr. Iuliana Talmaciu – Sisteme decizionale comparative 

 
3. Conferința Internațională “Limba si Literatura - Repere Identitare în context 

European”, Universitatea din Pitești, 2022 
Lect. univ. dr. Camelia Rizea 
 

4. Fisher International Conference – September 2021 – Field of Foreign Languages 
Teaching 

 Lect. univ. dr. Camelia Rizea 
 

5. Super Teach 2021  
 Lect. univ. dr. Camelia Rizea 
 

7.  Proiecte de cercetare în derulare 
Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice nu 
participă, în anul universitar 2021–2022, la realizarea niciunui proiect de cercetare științifică. 
 
8. Proiecte de cercetare propuse spre derulare 
Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice nu și-au 
propus să realizeze niciun proiect de cercetare științifică în anul universitar 2021–2022. 

 
9. Activitatea de consultanţă (proiecte, contracte de consultanţă sau asimilate) 
Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice nu și-au 
propus să realizeze nicio activitate de consultanță de specialitate în anul universitar 2021–2022. 
 
10. Cărţi şi tratate (altele decât cursurile universitare sau caietele de seminar) 
Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice şi-au 
propus ca, în anul universitar 2021–2022, să realizeze un număr de 1 carte şi tratate după cum 
urmează: 
 
Conf. univ. dr. Mihaela Asandei 

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

 
11. Cursuri universitare şi alte materiale cu caracter didactic 
Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice Pitești şi-
au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să realizeze un număr de 4 cursuri universitare şi alte 
materiale cu caracter didactic  după cum urmează: 
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Conf. univ. dr. Asandei Mihaela, Lect. univ. dr. Gangone Andreea 
 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 

 
Lect. univ. dr. Camelia Rizea 

 Titlul  - Comunicare în limba engleză 
 Calitatea (autor sau coautor) - Autor 
 Perioada în care va apărea – semestrul I 2021- 2022 

 
12. Coordonare cercuri ştiinţifice 
Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice  Pitești 
şi-au propus ca în anul universitar 2021–2022 să coordoneze un număr de 10 cercuri ştiinţifice 
după cum urmează: 

1. Prof. univ. dr. Alexandru Puiu, Lect. univ. dr. Iuliana Talmaciu - Management și tehnici de 
afaceri economice 

2. Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu – Economie și organizații mondiale 
3. Conf. univ. dr. Mihaela Asandei - Marketing 
4. Conf. univ. dr. Mihaela Savu – Microeconomie; Macroeconomie 
5. Conf. univ. dr. Delia Teselios - Matematică economică/ Bazele Informaticii 
6. Conf. univ. dr. Luminița Voicu - Managementul calităţii. Fundamentele tehnologiei şi merceologiei 
7. Lect. univ. dr. Andreea Gangone – Marketing; Managementul lanțului logistic 

/Managementul relațiilor cu clienții 
8. Lect. univ. dr. Dan Micudă – Marketing în servicii 
9. Lect. univ. dr. Laura Moraru – Managementul resurselor umane 
10. Lect. univ. dr. Rizea Camelia – Limba engleză 

Număr lucrări de cerc –5 + 3 + 7 + 5 + 3 + 5 + 6 + 3 + 3 + 2 = 42 
 
13. Coordonare lucrări de licenţă şi disertaţie 
Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice 
coordonează, în anul universitar 2021–2022, 33 lucrări de licenţă şi 20 de lucrări de disertaţie. 
 
14. Alte activităţi relevante pentru activitatea de cercetare 
 

 
Aprobat în ședința Consiliului Facultății de Management Marketing în Afaceri Economice, din data de 22 
septembrie 2021.  

Întocmit: 
Prodecan FMMAE,  

Lect. univ. dr. Andreea Gangone 


