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PLAN DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

ANUL UNIVERSITAR 2021-2022 

Activitatea de cercetare ştiinţifică reprezintă o preocupare permanentă a Facultăţii de 

Management Marketing în Afaceri Economice Brăila, iar în anul universitar 2021 -2022 are în 

vedere atât cadrele didactice cât şi studenţii: cei de la ciclul de licenţă şi cei de la ciclul masterat. 

Activitatea de cercetare a cursanților la masterat va avea o pondere tot mai importantă în 

programul de pregătire al acestei forme de învăţământ. Temele de disertație vor fi axate pe 

problemele prioritare ale afacerilor economice, serviciilor publice, resurselor umane din companiile 

publice și private. 

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 

Brăila în domeniul cercetării ştiinţifice vizează: 

• valorificarea activităţii de cercetare ştiinţifică prin publicaţii ale cadrelor didactice 

şi ale studenţilor, 

• accesarea de resurse care să permită valorificarea superioară a potenţialului de 

cercetare, 

• participări la conferinţe ştiinţifice în ţară şi străinătate, 

• organizarea de seminarii, dezabterii, cu specialişti pentru diseminarea rezultatelor 

cercetării; 

• cooptarea şi implicarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică, 

• promovarea învăţământului economic și administrativ în concordanţă cu realităţile 

mediului în care ne desfășurăm activitatea. 

 
 

Direcţiile principale ale activităţii de cercetare 

din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice Brăila pentru anul 

2021– 2022 

 

În anul universitar 2021 – 2022, activitatea de cercetare din cadrul Facultăţii de Management 

Marketing în Afaceri Economice Brăila se va axa pe: 

 Participarea la Conferinţele Internaţionale ale Universităţii „Constantin Brâncoveanu” 

din Piteşti; 

 Organizarea unor activităţi de cercetare ştiinţifică prin echipe interdisciplinare; 

 Organizarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti; 

 Încurajarea participării cadrelor didactice la manifestări ştiinţifice de rezonanţă în 

domeniu şi a publicării în reviste cotate sau indexate BDI; 

 Publicarea de articole în revistele universităţii „Strategii manageriale” şi „Economia 

contemporană” 
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Activităţile propuse de Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Brăila 

 

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 Braila şi-au propus ca 

în anul universitar 2021 -2022 să realizeze un număr de articole ISI sau cotate ISI după cum 

urmează: - 

 

2. Articole propuse spre publicare în reviste indexate în BDI 

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 -- articole BDI după cum 

urmează: -  

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 Braila şi- 

au propus ca în anul universitar 2021 -2022 să realizeze 2  articole după cum urmează: 

• Conf. univ. dr. Gherman Liliana – Comunicarea în contextul schimbărilor sociale”, Revista 

”La început a fost cuvântul”. 

• Conf. univ. dr. Rais Dorian PERMANENTE ALE DREPTULUI PENAL REFLECTATE IN 

PRINCIPPILE SALE FUNDAMENTALE Revista Romana de Jurisprudenta  mai 2022    

 

4. Articole propuse spre publicare în revistele ,,Strategii Manageriale,,, „Economie 

Contemporană” 

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: 

• Prof. univ. dr. Enache Elena, - Strategii manageriale - un articol 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 

Manageriale”. 

• Conf. univ. dr. Morozan Cristian Strategii manageriale - un articol cu tema legată de 

tehnologia informaţiei si Economia contemporană - un articol cu tema legată de domeniul 

financiar-bancar 

• Conf. univ. dr. Vechiu Camelia - Un articol  cu titlul ’’Provocări majore în domeniul 

resurselor umane în timpul pandemiei de Coronavirus”, autori: Camelia Vechiu, Gianina 

Negrău, în revista Economia contemporana 

• Lect. univ. dr. Bunea Bontaş Cristina -articol pe tema Standardelor Internaționale de 

Raportare Financiară, propus a se publica în Revista Economia Contemporană 

• 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 

• Lect. univ. dr. Gianina Negrau – articol  cu titlul ’’Provocări în pandemie pentru  

managementul muzeal”, autori: Camelia Vechiu, Gianina Negrău, Camelia Hristian în revista 

Strategii Manageriale si articol  cu titlul ’’Provocări majore în domeniul resurselor umane 

în timpul  pandemiei de Coronavirus”, autori: Camelia Vechiu, Gianina Negrău, în revista 

Economia contemporana 
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5. Conferinţe internaţionale desfăşurate în străinătate 

Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice Braila şi- 

au propus ca în anul universitar 2021 -2022 să participe la un număr de conferinţe după cum 

urmează: 

 

6. Conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară 

Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice Braila şi- 

au propus ca în anul universitar 2021-2022 să participe la un număr de 3 conferinţe după cum 

urmează: 

 

• Prof. univ. dr. Enache Elena - conferinţele: International Conference „Knowledge 

Economy - Challenges of the 21st Century”, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” 

Piteşti, noiembrie 2021, International Conference “Accounting and Finance – The Global 

Languages in Business”, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, aprilie 2022 

• Conf. univ. dr. Gherman Liliana – International Conference "Accounting and Finance – The 

Global Languages in Business”, Universitatea „Constantin Brancoveanu”, Facultatea de 

Finanţe – Contabilitate Piteşti, cu lucrarea: „Derularea negocierilor internaționale”, Piteşti, 

aprilie 2022 

 Conferința Internațională organizată de Asociația Asociația Cultural – Științifică 

”Pleiadis”, Iași, România, august 2022 

• Conf. univ. dr. Niculcea Silviu - conferinţele: ”, Universitatea „Constantin Brancoveanu”, 

Facultatea de Finanţe – Contabilitate Piteşti, Piteşti, aprilie 2022, o lucrare, „Changing 

planet”.  

• Conf. univ. dr. Morozan Cristian - conferinţele: International Conference „Knowledge 

Economy - Challenges of the 21st Century”, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, 

noiembrie 2021 si International Conference “Accounting and Finance – The Global 

Languages in Business”, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, aprilie 2022 

• Conf. univ. dr. Vechiu Camelia - conferinţele: International Conference „Knowledge 

Economy - Challenges of the 21st Century”, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” 

Piteşti, noiembrie 2021, International Conference “Accounting and Finance – The Global 

Languages in Business”, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, aprilie 2022 

• Lect. univ. dr. Bunea Bontaş Cristina - International Conference “Accounting and Finance – 

The Global Languages in Business”, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, aprilie 

2022 

• lect. univ. dr. Culita Gica - Conferinţa internaţională Knowledge Economy - Challenges of 

the 21st Century. Europe post – 2020, UCB, Pitești, noiembrie 2021, cu lucrarea 

„Importance of the reform of public services in Romania”.  

• Lect dr. Gianina Negrau - conferinţele: International Conference „Knowledge Economy - 

Challenges of the 21st Century”, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, noiembrie 

2021, International Conference “Accounting and Finance – The Global Languages in 

Business”, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, aprilie 2022 

 

7. Proiecte de cercetare în derulare 

Cadrele didactice din cadrul Facultăţii participă în anul universitar 2021 – 2022 la realizarea unui 

număr de - proiecte după cum urmează:- 

8. Proiecte de cercetare propuse spre derulare 

Cadrele didactice din cadrul Facultăţii îşi propun în anul universitar 2021 – 2022 să realizeze un 

număr de - proiecte  după cum urmează: -  

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

Cadrele didactice din cadrul Facultăţii şi-au propus ca în anul universitar 2021– 2022 să realizeze 
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un număr de carti şi tratate  după cum urmează: -  

 

10. Cursuri universitare şi alte materiale cu caracter didactic 

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 4  cursuri universitare şi alte 

materiale cu caracter didactic după cum urmează: 

 

• Conf. univ. dr. Niculcea Silviu – Macroeconomie 

• Conf. univ. dr. Gherman Liliana - Managementul resurselor  umane și gestionarea carierei 

• Conf. univ. dr. Rais Dorian - ELEMENTE DE DREPT pentru ECONOMISTI 

• Conf. univ. dr. Vechiu Camelia, “Management și tehnici bancare” 

 

11. Coordonare cercuri ştiinţifice 

Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice Braila şi- 

au propus ca în anul universitar 2021– 2022 să coordoneze un număr de 9 cercuri ştiinţifice după 

cum urmează: 

• 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  

• Conf. univ. dr. Rais Dorian – Drept 

• Conf. univ. dr. Aurel Gabriel Simionescu - Administrație publică 

• Lect. univ. dr. Culita Gica – Economie Mondiala. Finante publice 

• Lect. univ. dr. Gianina Negrau - Management. Marketing 

 

12. Coordonare lucrări de licenţă şi disertaţie 

Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice Braila 

coordonează în anul universitar 2021– 2022  60  lucrări de licenţă şi 50  de lucrări de disertaţie. 

 

13. Alte activitati relevante pentru activitatea de cercetare 

1. Dezbatere cu tema: ,,Antrepreonoriatul  - de la idee la afacere de succes ” Organizator: 

Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice Braila, Decan, conf. univ. dr. 

Camelia Vechiu , Prodecan. lect. univ. dr. Gianina Negrău 

2. Seminar pe tema - Adaptarea culturala in companiile multinationale; Organizator: 

Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice Braila, în colaborare cu Centrul de 

Cercetari Economice si Sociale Braila, Prodecan. lect. univ. dr. Gianina Negrău,  lect. univ. 

dr. Bunea Bontaş Cristina 

3. Simpozion judeţean cu tema: ,,Importanța Zonelor Umede în dezvoltarea comunității, 

Organizator: Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice Braila, Decan, conf. 

univ. dr. Camelia Vechiu,  Prodecan. lect. univ. dr. Gianina Negrău, conf. univ. dr. Niculcea 

Silviu Petrişor 

4. Seminar dezbatere: ,, Provocări manageriale în organizațiile publice” 

Organizator: Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice Braila, în colaborare cu 

Centrul de Cercetari Economice si   Sociale   Braila,   lect.   univ.   dr.   Gianina   Negrău, 

lect. univ. dr. Gica Culiţă 
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5. Seminar dezbatere - ,, Elev brăilean – student european” 

Organizator: Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice Braila, conf. univ. dr. 

Camelia Vechiu, 

6. Dezbatere pe tema „Dialogul social  comunicare intre angajati si angajatori”; 

Organizator: Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice Braila, Decan, conf. 

univ. dr. Camelia Vechiu , Prodecan. lect. univ. dr. Gianina Negrău 

7. Seminar dezbatere - ,,Provocarile gestionarii carierei in conditiile pandemiei” 

Organizator: Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice Braila, în colaborare cu 

Centrul de Cercetari Economice si Sociale Braila Decan, conf. univ. dr. Camelia Vechiu, 

conf. univ. dr. Gherman Liliana Victoria 
8. SESIUNEA ANUALĂ A CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI, 

Organizator: Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice Braila, în colaborare cu 

Centrul de Cercetari Economice si Sociale Braila , Decan, conf. univ. dr. Camelia Vechiu, 

Prodecan. lect. univ. dr. Gianina Negrău 

9. Seminar dezbatere - ,, Rolul Băncii Naționale a Romȃniei în supravegherea sistemului 

bancar,, Organizator: Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice Braila, 

Decan, conf. univ. dr. Camelia Vechiu,  lect. univ.dr. Culita Gica 

10. Seminar dezbatere - ,, Ziua EUROPEI”, 

Organizator: Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice Braila, conf. univ. dr. 

Gherman Liliana Victoria conf. univ. dr. Niculcea Silviu Petrişor 

11. .Seminar dezbatere - ,, Profesionalismul funcționarului public,, 

Organizator: Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice Braila, în colaborare cu 

Centrul de Cercetari Economice si Sociale Braila, conf. univ. dr. Simionescu Aurel Gabriel 

 

 
 
Aprobat in Consiliul FMMAE Braila din 22.09.2021. 

                             Realizat 

Lect. univ. dr. Gianina Negrău 


