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Planul de cercetare ştiinţifică şi cel editorial  

pentru anul universitar 2019 -2020 
 

 

Aspecte generale privind cercetarea ştiinţifică la nivel de Universitate 

 

Activitatea de cercetare ştiinţifică ce se va desfașura în anul universitar 2019 – 2020 constituie 

o componentă de baza a activităţilor desfăşurate în  Universitatea „Constantin Brâncoveanu”. Acest 

lucru este cu atât mai necesar cu cât actualele criterii de clasificare şi  evaluare a universităţilor 

româneşti se bazează  din ce în ce mai mult pe realizările de cercetare ale cadrelor didactice, cu 

accent pe publicaţiile în reviste de mare recunoaştere în domeniu sau participarea cu lucrări la 

manifestări ştiinţifice internaţionale.  

În acest context crește rolul consiliilor facultăţilor, al centrelor de cercetare şi al 

departamentelor în propunerea şi realizarea proiectelor de cercetare, atât în cazul proiectelor cu 

beneficiari interni(entități publice și private) cât şi în cazul propunerilor de granturi finanţate din 

fonduri de cercetare naţionale sau din fonduri europene. Toate proiectele, indiferent de valoare sau 

beneficiar, vor fi supuse spre aprobare, înaintea contractării Biroului Senatului Universităţii 

Constantin Brâncoveanu din Pitești.  Totodată,în realizarea acestor proiecte va fi utilizată și 

experiența centrelor de cercetare care de-a lungul timpului au derulat cu succes o serie de programe 

și cercetare specifice. Prin intermediul acestora vor fi identificate și propuse teme de cercetare care 

să cuprindă aspecte dintre cele mai diverse din domeniul economico – social, menite să rezolve o 

serie de  problemele de mare interes local, regional și național.  

Cercetarea ştiinţifică din Universitatea „Constantin Brâncoveanu” va acoperi în general domenii 

specifice ale activităţii economico-sociale din zonele în care funcţionează facultăţile universităţii (judeţele 

Argeş, Vâlcea, Brăila şi judeţele învecinate cu acestea) ţinând însă cont de conjunctura naţională şi 

europeană.  

Activitatea de cercetare a cadrelor didactice din universitate se va desfăşura în cadrul unor 

teme ce pot fi contractate fie direct, fie ca parteneri ai altor entităţi în vederea licitării și câștigării 

unor proiecte propuse de organisme guvernamentale, instituţii locale si agenţi economici.  

În anul universitar 2019 - 2020 fiecare facultate va trebui  să organizeze cel puţin un 

simpozion ştiinţific sau o masă rotundă pe teme specifice profilului său, astfel încât să fie pus mai 

mult în lumină potenţialul ştiinţific de care dispune universitatea. Lunar va fi programată o 

manifestare ştiinţifică în cadrul seriei de simpozioane ştiinţifice universitare.  

Activitatea de cercetare din universitate priveşte în egală măsură activitatea cadrelor didactice, 

a studenţilor de la ciclul de licenţă şi a masteranzilor.  



În activităţile de cercetare efectuate de cadrele didactice vor fi angrenati atât studentii cât si 

cursantii de la masterat, formându-se astfel echipe de cercetare complexe, multidisciplinare, în 

functie de obiectivele de cercetare al fiecarui program. Conştienţi că cel puţin în perioada actuală 

numărul de studenţi şi masteranzi implicaţi în proiecte de cercetare coordonate de cadre didactice 

este destul de limitat, este necesar să amplificăm formele de cercetare specific studenţesti, respectiv 

activitatea în cercurile ştiinţifice şi cercetarea pentru elaborarea lucrărilor de licenţă sau de 

disertaţie.  

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

pregătire al acestei forme de învăţământ. Temele de disertatie vor fi axate pe problemele prioritare ale activitatii 

economico-sociale: dezvoltarea activitatii industriale cu reducerea consumului energetic pe unitatea de produs; 

cresterea productivitatii si a competitivitatii; obţinerea unor produse cu consumuri energetice mai reduse; 

informatizarea tuturor sectoarelor şi activităţilor industriale; îmbunătăţirea managementului industrial, financiar 

– bancar, managementului în administraţia publică; modernizarea sectoarelor de productie vegetala si animala 

din agricultura prin organizarea asociatiilor de fermieri, diversificarea productiei, cresterea ponderii produselor 

ecologice în totalul productiei agricole; îmbunatatirea accesului la informatie al tuturor categoriilor de 

producatori, etc.  

Cercetarea ştiinţifică studenţească reprezintă o componenta inseparabila a activităţii de pregătire si 

trebuie să însoţească activitatea didactică. Totodată această activitate nu poate lipsi din programul de 

cercetare ştiinţifică universitară. Se desfăşoară în cercuri ştiinţifice organizate pe discipline sau în cercuri 

multidisciplinare. Cu toate că în ultima perioadă, activitatea cercurilor ştiinţifice a fost mai slabă, 

considerăm că printr-un efort mai intens această valoroasă tradiţie a Universităţiii Constantin 

Brâncoveanu poate fi continuată cu succes.  

Pentru perioada care urmează ne propunem organizarea cercurilor ştiinţifice încă din prima parte a 

semestrului I şi abordarea unor teme mai concrete în care să existe o participare nemijlocită a studentului 

la cercetarea propriu – zisă. Temele care se bazează exclusiv pe documentarea din literatura din domeniu 

vor fi acceptate numai ca excepţie.  

La reorganizarea cercurilor ştiinşifice trebuie să cuprindem şi studenţi de la ciclul de masterat, mai 

ales că unii dintre aceştia au susţinut lucrările de licenţă în cadrul universităţii noastre şi acestea se 

pretează la o dezvoltare în plan superior a problemei abordate. Pentru unele discipline sau pentru 

cercetări interdisciplinare se impune organizarea de cercuri ştiinţifice numai la nivelul masteratului.  

Studenţii universităţii noastre care sau afirmat în sesiunile stiintifice proprii vor fi pregatiţi şi vor fi 

înscrişi pentru a participa la sesiuni stiintifice nationale organizate pe specialitati, în special la Olimpiada 

Naţională Studenţească a Facultăţilor Economice, a facultăţilor de Ştiinţe administrative sau a altor 

specializări.  

 

Direcţiile principale ale activităţii de cercetare pentru anul 2019 – 2020 

 

Pentru perioada octombrie 2019 - septembrie 2020 principalele activităţi de cercetare din 

universitate se vor concretiza în: 

1. Continuarea  proiectelor de cercetare care se află în desfăşurare: 

2. Pregătirea de noi proiecte pentru competiţiile deschise la nivel naţional, în toate cele trei 

centre ale Universităţii, în conformitate cu instrucţiunile şi ghidurile solicitantului specifice fiecărei 

competiţii şi trimiterea acestora pentru evaluare la termenele stabilite.  

3. Identificarea unor posibilităţi de elaborare a unor proiecte de cercetare, studii de fezabilitate, 

studii de piaţă etc.  pentru agenţii economici plasaţi în zonele în care Universitatea îşi desfăşoară 

activitatea. 

5. Organizarea unor cursuri de perfecţionare continuă pentru angajaţii diverselor companii. 

6. Organizarea Conferinței Internaționale  "Knowledge Economy - Challenges of the 21st 

Century" în luna noiembrie 2019. Parteneri în organizarea acestei manifestări de amploare vor fi: 



Institutul Politehnic din Porto, Institutul Regiunilor Europene, Institutul de Prognoza al Academiei 

Romane, Primăria Pitești și Consiliul Județean Argeș, Asociația de Stiinte Regionale din Romania. 

7.Organizarea Conferinței Internaționale ,,Acconting and Finance – The Global Languages in 

Business,,  aprilie 2020 

8. Depunerea unor efoturi suplimentare în vederea creșterii vizibilității revistelor electronice 

ale Universității prin indexarea acestora în noi baze de date internaționale. 

9. Organizarea in luna mai Conferinței Internaționale Drept și Administrație Publică. 

Semnarea unui protocol de colaborare cu o instituție de învățământ superior din afară în vederea 

colaborarii pe teme de interes in domeniul juridic și administrație publică. Crearea unei reviste 

electronice de specialitate și indexarea acesteia în baze de date internaționale agreate. Identificarea 

unor noi parteneri care să contribuie la organizarea conferinței. 

        10. Semnarea unor noi protocoale de colaborare în domeniul cercetarii și reînnoirea celor vechi 

cu diverse instituții. 

11. Organizarea unor simpozioane ştiinţifice, mese rotunde şi a altor activităţi similare la 

nivelul facultăţilor de la Piteşti, Brăila şi Râmnicu Vâlcea.  

12. Organizarea cercurilor ştiinţifice, susţinerea în mod regulat a temelor propuse şi eventual 

organizarea unor sesiuni la nivelul fiecărui centru, chiar din primul semestru.  

13. Încurajarea participării cadrelor didactice la manifestări ştiinţifice de rezonanţă în domeniu 

şi a publicării în reviste cotate sau indexate ISI şi în BDI recunoscute. 

14. Pregătirea celor mai buni studenţi premiaţi la Sesiunea Ştiinţific Studenţească pentru a 

participa la olimpiadele organizate de Asociaţia Facultăţilor Economice din România sau la alte 

manifestări organizate de facultăţi cu profil asemănător, organizate în anul 2020.  

 

Activităţile propuse de către structurile Universității(Centre de Cercetare, Facultăți, 

Departamente) 

 

Având în vedere că activitatea de cercetare se desfăşoară în centre de cercetare, departamente 

și facultăți, prezentăm selectiv principalele activităţi propuse de aceste structuri.  

 

 I. Proiecte diverse   
 

Departamentul de Științe Economice 
 

I. Proiecte aflate în derulare: 

În anul universitar 2019 - 2020, în cadrul DSE vor fi în derulare 2 proiecte, după cum 

urmează: 

 

A. Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice 

Piteşti şi-au propus ca în anul universitar 2018 – 2019 să participe la un număr de 1 proiect după 

cum urmează: 

• Proiectul ”Smart specialization in lagging-behind regions in central and Easter 

Europe/Specializarea inteligentă în regiunile rămase în urmă din Europa Centrală şi de 

Est”, PN-III-P1-1.1-TE-2016-1630, PNCDI III (Denumirea programului: Programul 1 – 

Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare; Subprogramul 1.1 - Resurse umane; 

Tip proiect: Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente). Contract 

number: 93/2.05.2018. Finanţator: Ministerul Cercetării şi Inovării, CNCD - UEFISCDI. 

Beneficiar: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti. Durata contractului: mai 

2018-aprilie 2020. Valoarea grantului: 339750 lei. Director de proiect: Conf. univ. dr. 



Şerbănică Cristina. Calitatea în cadrul proiectului ( ex. membru, expert, student doctorand 

etc.) – Iuliana Talmaciu – membru.         

 

B. Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Finanţe – Contabilitate Piteşti şi-au propus ca în 

anul universitar 2019 – 2020 să participe la un număr de 1 proiect după cum urmează: 

• Proiectul ”Smart specialization in lagging-behind regions in central and Easter 

Europe/Specializarea inteligentă în regiunile rămase în urmă din Europa Centrală şi de 

Est”, PN-III-P1-1.1-TE-2016-1630, PNCDI III (Denumirea programului: Programul 1 – 

Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare; Subprogramul 1.1 - Resurse umane; 

Tip proiect: Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente). Contract 

number: 93/2.05.2018. Finanţator: Ministerul Cercetării şi Inovării, CNCD - UEFISCDI. 

Beneficiar: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti. Durata contractului: mai 

2018-aprilie 2020. Valoarea grantului: 339750 lei. Director de proiect: Conf. univ. dr. 

Şerbănică Cristina. Conf. univ. dr. Ene S., Conf. univ. dr. Gănescu C. - membri 

 

C. 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 1 proiect 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 substitut UPB din partea UCB 

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

 

II. Propuneri de proiecte cercetare (proiecte propuse spre derulare începând cu anul 

universitar 2019 – 2020) 

              În anul universitar 2019 - 2020, în cadrul DSE  sunt propuse doua proiecte după cum 

urmează: 

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 2 proiecte după 

cum urmează:  

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] 

       Conf. univ.dr. Manole Sorin – Model inovativ de evaluare a impactului proceselor 

decizionale ale administraţiei oraşelor din România pentru realizarea unei guvernanţe inteligente 

 

 

 

 

 

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


Departamentul de Limba Română, Limbi Străine şi Ştiinţe ale Comunicării 
 

I. Proiecte aflate în derulare: 

 

A.  Cadrele didactice din cadrul Facultății de Științe Juridice participă în anul universitar 2019 -2020 

la un număr de trei proiecte ( conf. dr. Cristina Șerbănică):  

1.  Finanţator: Ministerul Cercetării și Inovării, UEFISCDI 

Perioada: Mai 2018 – Aprilie 2020 

Tema: Smart specialization in lagging behind regions in Central and Eastern Europe 

Rol în proiect: Director proiect 

http://univcb.ro/p-179-lagcee.html 

 

2. Finanţator: Comisia Europeană, COST 

Perioada: aprilie 2016 – aprilie 2020 

Tema: COST CA 15109 – European Cooperation for Statistics of Network Data Science 

(COSTNET) 

Rol în proiect: reprezentnat în Comitetul de Management al rețelei 

 

3. 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://univcb.ro/p-179-lagcee.html


II. Manifestări ştiinţifice, cultural –educative organizate în perioada octombrie 

2019 – septembrie 2020 

 

Manifestările științifice majore ce se vor organiza la nivelul Universității: 

 

1. International Conference “Knowledge Economy – Challenges of the 21st Century” 

organized by Constantin Brancoveanu University in November 28, 2019. The topic of the 

conference will be “ EUROPEAN DYNAMICS IN A CHANGING WORLD” 

 

2. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Accounting and Finance – the global languages in 

business” aprilie 2020 

 

3. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională. Drept şi Administraţie Publică Ediţia a XI-a -  mai 

2019. 

 

4. Cercurile Anuale Științifice Studențești – ediţia a XXVII-a mai 2020 

 

Facultatea de Finanțe Contabilitate 
1. Masă rotundă – ,,Proiecția bugetară a UE in anul 2020-2027 – provocări și analize  

Organizator: Facultatea de Finanțe Contabilitate; Centrul de Cercetări Financiar Contabile 

Conf.univ.dr. Ene Sebastian, prorector cu activitatea de cercetare  

Noiembrie 2019  

Cadre didactice UCB, specialiști din banci,experți în atragerea fondurilor europene, masteranzi UCB 

 

2. Workshop-ul cu tema ”Provocări actuale ale profesioniştilor în contabilitate”, ediția a III-a cu 

ocazia Zilei Internaţionale a Contabilului 

Perioada: noiembrie 2019 

Organizatori: Facultatea de Finanţe-Contabilitate Piteşti, Centrul de Cercetări Financiar-Contabile 

Piteşti 

Speakeri: Conf. univ. dr. Dima Florin, Lect. univ. dr. Ducu Corina 

Participanţi: studenţi, cadre didactice, profesori şi elevi din Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”, 

CECCAR Argeş. 

 

3.  Workshop-ul cu tema „Rolul Auditului Financiar în Economia Românească” ediția a II-a 

Perioada: decembrie 2019 

Organizatori: Facultatea de Finanţe-Contabilitate Piteşti, Centrul de Cercetări Financiar-Contabile 

Piteşti 

Speaker: Lect. univ. dr. Stănescu Niculina 

Participanţi: studenţi, cadre didactice, profesori şi elevi din Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”, 

auditori 

  

4. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Accounting and Finance – the global languages in 

business”, Ediția a IV-a, aprilie 2020 

Organizatori: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, Facultatea de Finanţe-

Contabilitate Piteşti, Centrul de Cercetări Financiar-Contabile Piteşti 



Parteneri: Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Universitatea ”Petru Maior” din Tg. Mureş, 

Universitatea Valahia din Târgovişte, Centrul de Cercetări Financiar Monetare „Victor Slăvescu” al 

Academiei Române, CAFR, CECCAR Argeş 

Participanţi: cadre didactice, cercetători  

 

7. Seminarul interactiv „Rolul resurselor de apă în creşterea economică, reducerea sărăciei şi 

durabilitatea mediului”, cu ocazia Zilei Mondiale a Apei. Ediţia a V-a 

Perioada: martie 2020 

Organizatori: Facultatea de Finanţe-Contabilitate Piteşti,  

Speaker: Conf. univ. dr. Sima Cristiana 

Participanţi: studenţi, cadre didactice, profesori şi elevi  

 

8. Masă rotundă cu tema „Strategii și performanță în managementul logistic” ediția a III- a 

Perioada: mai 2020 

Organizatori: Facultatea de Finanţe-Contabilitate Piteşti, 

Speaker: Conf. univ. dr. Gănescu Cristina 

Participanţi: masteranzi, studenţi, profesori şi elevi Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”, Colegiul 

Tehnic „Armand Călinescu” 

  

9. Sesiunea Anuală a Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti, ediţia a XXVI-a 

Perioada: mai 2020 

Organizatori: facultăţile din centrul Piteşti 

Participanţi: studenţi, masteranzi, profesori şi elevi din licee 

 

 

Facultatea de Management- Marketing în Afaceri Economice Pitești 
 

 

1. Dezbatere organizată cu prilejul Zilei Economistului ediția a VI- a – Importanta și rolul 

economistului în economia actuală 

Organizator:FMMAE , Centrul de Studii Regionale, Conf. univ. dr. Mihaela Savu, Lect.univ.dr. 

Delia Teselios  

Perioada: noiembrie 2019  

Participanți . Studenţi FMMAE Elevi de la Colegiul Naţional I.C.Brătianu, Colegiul Economic 

Maria Teiuleanu, profesori, economişti 

 

2. Premiul Nobel pentru economie – ediția a VI-a – Recenzii asupra conceptelor elaborate de marii 

economiști în perioada 1970 - 1980 

Organizator:FMMAE , Centrul de Studii Regionale, Conf. univ. dr. Mihaela Savu, Lect.univ.dr. 

Delia Teselios 

Perioada: decembrie 2019 

Masteranzi din anul I Elevi de la Colegiul Naţional I.C.Brătianu, Colegiul Economic Maria 

Teiuleanu, profesori, economiş 

3. Ziua mondială a drepturilor consumatorilor, sub sloganul „Consumatorii sunt actorii-cheie ai 

economiei europene” ediția a VII-a 

Organizator: FMMAE, Centrul de Cercetare și Consultanță în Management și Marketing, 

Conf.univ.dr. Mihaela Asandei, Lect.univ.dr. Andreea Gangone  

Perioada: martie 2020 



Participanți: Studenţii şi masteranzii domeniul Marketing, Violeta Nedelcu, comisar-şef, 

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Argeş 

 

4. Seminarul interactiv „Responsabilitatea socială corporatistă – instrument pentru un management 

performant” Ediţia a VII-a 

Organizator: FMMAE , Centrul de Cercetare și Consultanță în Management și Marketing, Lect. 

univ. dr. Andreea Gangone 

Perioada. Mai 2020 

Participanți: Masteranzi II MA, Studenţi, Coordonatori programe CSR din companii 

 

Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea 

 
1. Masa rotundă: Autocunoaştere şi dezvoltare personală -  EFECTE ALE CONSUMULUI DE 
SUBSTANŢE PSIHOACTIVE ASUPRA PERFORMANŢEI ORGANIZAŢIONALE 
Perioada: noiembrie 2019 
Organizatori: Universitatea Constantin Brâncoveanu Piteşti, Facultatea de Management Marketing 
în Afaceri Economice Rm. Vâlcea, prin Centrul de Consiliere şi Informare în carieră,  Lect. univ.dr. 
Maria Gheordunescu, psiholog – Traian Hoidrag, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog 
Participanţi: Studenţi, masteranzi, specialişti 
 
2. Masa rotundă: PROVOCĂRI ÎN MANAGEMENTUL ECONOMIC ACTUAL 
Perioada:  noiembrie 2019 
Organizatori: Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea, Prof. 
univ.dr. Marius Gust, Conf. univ.dr. Nicoleta Belu, Conf. univ.dr. Alina Voiculeţ 
Participanţi: studenți, cadre didactice, mediul de afaceri, instituții publice,  
 
3. Masa rotundă STANDARDIZAREA IN DOMENIUL ALIMENTAR 
Perioada: 25 noiembrie 2019 sau 09 aprilie 2020 
Organizatori: Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea, Asociaţia de 
Standardizare din România (ASRO), Asociaţia Generală a Inginerilor din România- sucursala 
Vâlcea, Prof. univ.dr. Alexandrina Sîrbu, Conf. univ.dr. Laura Pănoiu 
Participanţi: studenţi, cadre didactice brâncovene, reprezentanţi ASRO şi AGIR, elevi 
 
4. Workshop: – UE 2020 – NOI PROVOCARI 

Perioada:  ianuarie 2020 

Organizatori: Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea, Centrul 

EUROPE DIRECT Vâlcea, Conf. univ.dr. Alina Voiculeţ 
Participanţi: studenți, cadre didactice, elevi  
 
5. Workshop: PROVOCĂRI ALE POLITICILOR COMERCIALE ÎN PERIOADA 
ACTUALĂ 
Perioada:  24 ianuarie 2020 

Organizatori: Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea, Direcţia 

Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Vâlcea, Lect. univ.dr. Emilia Iordache 
Participanţi: studenți, cadre didactice, elevi  
 
6. Masa rotundă INFORMAREA ŞI EDUCAREA CONSUMATORULUI ROMÂN ÎN 
SPAŢIUL EUROPEAN, EDIŢIA A XI-A 
Perioada: 16 martie 2020 



Organizatori: Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea, Centrul de 
Cercetare în Turism şi Dezvoltare Durabilă Rm. Vâlcea, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 
Consumatorului Vâlcea, Asociaţia Generală a Inginerilor din România- sucursala Vâlcea, Prof. 
univ.dr. Alexandrina Sîrbu, Conf. univ.dr. Carmen Iordache 
Participanţi: cadre didactice brâncovene, reprezentanţi ai Comisariatului Judeţean Pentru Protecţia 
Consumatorului (CJPC) Vâlcea, licee vâlcene, studenţi  
 
7. Masa rotundă:  ZONA MONTANĂ VÂLCEANĂ. PREZENT şI PERSPECTIVE 
Perioada: martie 2020 
Organizatori: Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea, Agenția 
Națională a Zonei Montane Vatra Dornei, Oficiul de Dezvoltare Montană Băile-Olănești, Conf. 
univ.dr. Nicoleta Belu 
Participanţi: studenți, cadre didactice, cercetători, instituții publice abilitate, consilieri ANZM 
 
8. Simpozion „TURISMUL - FACTOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ” - EDITIA A VI-A 
Perioada: martie 2020 
Organizatori: Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea, Centrul de 
Cercetare în Turism şi Dezvoltare Durabilă, , Prof. univ.dr. Iuliana Ciochină, Conf. univ.dr. Carmen 
Iordache  
Participanţi: studenţi, cadre didactice, Autoritatea Naţionala de Turism, Direcţia Teritorială de 
Turism Vâlcea, agenţi economici şi licee de profil 
 
9. Workshop: PLANUL MEU DE CARIERĂ  
Perioada:  martie 2020 
Organizatori: Universitatea Constantin Brâncoveanu Piteşti, Facultatea Management Marketing în 
Afaceri Economice Rm. Vâlcea, prin Centrul de Consiliere şi Informare în carieră, Lect. univ.dr. 
Maria Gheordunescu, director Ilie Ion, compania Brokasig SRL 
Participanţi: studenţi,  elevi 
 

10. Workshop: ANTREPRENORIAT-soluţii practice la provocările tale în afacere şi în carieră 
Perioada:  aprilie 2020 
Organizatori: Universitatea Constantin Brâncoveanu Piteşti, Facultatea Management Marketing în 
Afaceri Economice Rm. Vâlcea, prin Centrul de Consiliere şi Informare în carieră, Prof. univ.dr. 
Iuliana Ciochină, Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea , Întreprinzători din judeţul Vâlcea 
Participanţi: studenţi,  elevi, reprezentanţi ai mediului de afaceri 
 
11. Masa rotundă: 9 mai  - ZIUA EUROPEI  
Organizatori: Universitatea Constantin Brâncoveanu Piteşti, Facultatea Management Marketing în 
Afaceri Economice Rm. Vâlcea,Conf. univ.dr. Alina Voiculeţ , Lect. univ.dr. Emilia Iordache 
Participanţi: studenţi,  elevi, cadre didactice 
 
12. Sesiune: SESIUNEA ANUALĂ A CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI – 
EDIŢIA A XXVIII-A 
Perioada   mai 2020 
Organizatori: Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea 
Participanţi: studenţi, cadre didactice, specialişti, elevi, licee 
 
 
 
 



13. Masa rotundă: DEZVOLTAREA COLABORĂRII UNIVERSITĂŢII CU MEDIUL DE 
AFACERI ŞI EXPERŢII CONTABILI, ediţia a IVa  
Perioada:   mai 2020 
Organizatori: Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea ,Prof. 
univ.dr. Marius Gust, Conf. univ.dr. Dorina Luţă, Lect. univ.dr. Sorin Grigorescu,  
Participanţi: studenţi, cadre didactice, specialişti, elevi, licee 

 
 

Facultatea de  Management Marketing în Afaceri Economice  - Brăila 

 
1. Dezbatere cu tema: ,, INVATAMANTUL DUAL – solutie la criza de resurse umane”,   

Perioada:  octombrie 2019 

Organizatori: Camera de Comert Industrie si Agricultura Braila 

 Speakeri: Gabriel Costache, Vicepreședinte, Autoritatea Națională pentru Formare Profesională 

Inițială în Sistem Dual din Romania, George Iordache, Consilier Președinte, Autoritatea Națională 

pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din Romania. 

Participanti: cadre didactice, antreprenori, manageri                      

 

2. Dezbatere cu tema: ,, ROLUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI IN MENTINEREA 

STABILITAII FINANICARE”  

Perioada: noiembrie 2019 

Organizatori: Facultatea de Management Marketing in Afaceri Economice Braila 

Speakeri: ec. Laura Tupea – director BNR  agentia Braila 

Participanti: studenti, cadre didactice,  

 

3. Dezbatere cu tema: ,,PROVOCARILE PROFESIILOR ECONOMICE ÎN ERA 

DIGITALA”,   

Perioada: noiembrie 2019 

Organizatori: Facultatea de Management Marketing in Afaceri Economice Braila si Centrul de 

Consiliere si Orientare in Cariera Braila 

Speakeri: ec. Carmen Tamasi, ec. Roxana Cana director ag. BRD 

Participanti: studenti, cadre didactice, elevi 

 

4. Masa rotundă: REFLECTAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN CONSTITUŢIA 

ROMÂNIEI,  

Perioada:  decembrie 2019 

Organizatori: Facultatea de Management Marketing in Afaceri Economice Braila si  Inspectoratul 

Scolar Judetean Braila 

Speakeri:. conf. Rais Dorian, prof. dr. Stefan Aftodor 

Participanti: studenti, cadre didactice, elevi 

 

5. Sesiune de comunicari "24 IANUARIE 1859 -  MICA UNIRE"  

Perioada:  ianuarie 2020 

Organizatori: Facultatea de Management Marketing in Afaceri Economice Braila si  Inspectoratul 

Scolar Judetean Braila 

 Speakeri:.  prof. Munteanu Ioan,  prof. Pavel Corina Roberta 

 Participanti: studenti, cadre didactice, elevi 

 



 

 

6. Simpozion judeţean  cu tema: ,,IMPORTANŢA ZONELOR UMEDE ÎN DEZVOLTAREA 

COMUNITĂŢII ,, 

Perioada:  februarie 2020 

Organizatori: Facultatea de Management Marketing in Afaceri Economice Braila,  Inspectoratul 

Scolar Judetean Braila, Parcul Natural Balta Mica a Brailei 

      Speakeri:.  ing. Bogdan Albu si  ranger Viorel Fierarul – Parul Natural Balta Mica a Brailei 

      Participanti: studenti, cadre didactice, elevi 

 

 

7. Masa rotundă: ,,CALITATEA IN  SERVICIILE PUBLICE”,  

Perioada:  martie 2020 

Organizatori: Facultatea de Management Marketing in Afaceri Economice Braila si  Centrul de 

Cercetari Economice si Sociale Braila 

 Speakeri:.  Neagu Dragos dir. Biblioteca Judeteana Panait Istrati, Nicoleta Oancea dir. DGASPC 

Braila 

 Participanti: studenti, cadre didactice, elevi 

 

8. Seminar dezbatere - ,,PROFESIONALISMUL FUNCTIONARULUI PUBLIC,,   

Perioada:  ianuarie 2020 

Organizatori: Facultatea de Management Marketing in Afaceri Economice Braila si  Centrul de 

Cercetari Economice si Sociale Braila 

Speakeri:.  Lujanschi Adrian director primaria Braila, ec. Martinov Camelia 

Participanti: studenti, cadre didactice, elevi 

 

9. Seminar dezbatere - ,, ALEGEREA SI GESTIONAREA CARIEREI ”,  

Perioada: aprilie 2019 

Organizatori: Facultatea de Management Marketing in Afaceri Economice Braila si Centrul de 

Consiliere si Orientare in Cariera Braila 

 Speakeri: ec.Rauti Ionel,  ec. Hristian Camelia  sef departament Muzeul Brailei  Carol, Asproiu 

Cezar antreprenor I 

 Participanti: studenti, cadre didactice, elevi 

 

10. Seminar dezbatere - ,, ZIUA EUROPEI”,  

Perioada:   mai 2020 

Organizatori: Facultatea de Management Marketing in Afaceri Economice Braila si  Centrul de 

Cercetari economice si Sociale Braila 

Speakeri: Luminita Mihailov ADR SE, Carmen Mosescu Europe Direct  

Participanti: studenti, cadre didactice, elevi 

 

11. SESIUNEA ANUALĂ A CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI, 

Perioada:  mai 2020 

Organizatori: Facultatea de Management Marketing in Afaceri Economice Braila si Centrul de 

Consiliere si Orientare in Cariera Braila 

Participanti: studenti, cadre didactice, elevi 

  

 
 



III. Articole propuse spre publicare 

  

 Departamentul de Științe Economice – propuneri publicare articole 
 

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 2019 – 2020 să publice 10 

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 2019 – 2020 să realizeze un număr de 3 

articole ISI sau cotate ISI: 

• Conf. univ. dr. Asandei Mihaela – 1 articol 

• Lect. univ. dr. Gangone Andreea – 1 articol 

• Lect. univ. dr. Talmaciu Iuliana – 1 articol 

 

B. Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Finanţe – Contabilitate Piteşti şi-au propus ca în 

anul universitar 2019 – 2020 să realizeze un număr de 1 articol ISI sau cotate ISI: 

• Conf. univ.dr. Sebastian Ene - 1 articol, Specializarea Inteligentă 

 

     C. 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  6 articole ISI 

sau cotate ISI : 

• 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 

 

2. Articole propuse spre publicare în reviste indexate în BDI  

 

Cadrele universitare din DSE şi-au propus ca în anul universitar 2019 – 2020 să publice 22 

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 2019 – 2020 să realizeze un număr de 10 articole BDI: 

• Conf. univ.dr. Asandei Mihaela – 1 articol 

• Conf. univ.dr. Savu Mihaela – 1 articol 

• Conf. univ.dr. Voicu Luminiţa - 1 articol 



• Conf. univ.dr. Teselios Delia - 2 articole 

• Lect. univ.dr. Gangone Andreea - 2 articole 

• Lect. univ. dr. Talmaciu Iuliana – 3 articole 

 

B. Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Finanţe – Contabilitate Piteşti şi-au propus ca în 

anul universitar 2019 – 2020 să realizeze un număr de 2 articole BDI: 

• Conf. univ.dr. Sebastian Ene - 1 articol 

• Conf. univ. dr. Cristina Gănescu - 1 articol 

 

C. 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 10 articole BDI: 

• 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  

• 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  

• Lect. univ.dr. Iordache Emilia – 2 articole 

 

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 2019 – 2020 să publice 7 

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 2019 – 2020 să realizeze un număr de 7 articole  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 articol 

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

• Lect. univ.dr. Iordache Emilia -2 articole 

 

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

contemporană” 

 

Cadrele universitare din DSE şi-au propus ca în anul universitar 2019 – 2020 să publice 51 

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 2019 – 2020 să realizeze un număr de 7 articole,  după 

cum urmează: 

• Conf. univ.dr. Asandei Mihaela - 1 articol 



• Conf. univ.dr. Savu Mihaela - 1 articol 

• Conf. univ.dr. Teselios Delia - 2 articole 

• Lect. univ.dr. Gangone Andreea -1 articol 

• Lect. univ.dr. Micuda Dan - 1 articol 

• Lect. univ. dr. Talmaciu Iuliana - 1 articol 

 

B. Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Finanţe – Contabilitate Piteşti şi-au propus ca în 

anul universitar 2019 – 2020 să realizeze un număr de 11 articole  după cum urmează: 

• Prof. univ. dr. Gust Marius - 2 articole 

• Conf. univ.dr. Ene Sebastian - 2 articole, Creșterea economică și specializarea inteligentă / 

Analiza factorilor care conduc la specializarea inteligentă 

• Conf. univ. dr. Dima Florin - 1 articol 

• Conf. univ. dr. Gănescu Cristina - 2 articole 

• Lect. univ. dr. Stănescu Niculina - 2 articole (Întocmirea documentaţiei în auditul statutar, 

Modificări legislative privind auditul entităţilor de interes public) 

• Lect. univ. dr. Ducu Corina - 2 articole 

 

C. 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 21 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. 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 articole 

• Lect. univ.dr. Iordache Emilia – 2 articole 

 

D. Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice  - 

Brăila şi-au propus ca în anul universitar 2019 – 2020 să realizeze un număr de 12 articole  după 

cum urmează: 

• Conf. univ. dr. Vechiu Camelia - 2 articole 

• Conf. univ. dr. Niculcea Silviu Petrişor - 2 articole  

• Conf. univ. dr. Gherman Liliana - 2 articole 

• Lect. univ. dr. Bunea Bontaş Cristina - 2 articole 

• Lect. univ. dr. Negrău Gianina - 2 articole 

• Lect. univ. dr. Culiţă Gica - 2 articole 

 



Departamentul de Limba Română, Limbi Străine şi Ştiinţe ale Comunicării 

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

ISI:  Cadrele didactice din cadrul Departamentului de Limba Română, Limbi Străine şi Ştiinţe ale 

Comunicării şi-au propus ca în anul universitar 2019 – 2020 să realizeze un număr de 1 articol ISI  

după cum urmează: 

 

    ●    Conf. univ. dr. Cristina Șerbănică - 1 articol  

 

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 Departamentului de Limba Română, Limbi Străine şi Ştiinţe ale 

Comunicării şi-au propus ca în anul universitar 2019 – 2020 să realizeze un număr de 8 articole BDI  

după cum urmează: 

 

      ●    Conf. univ. dr. Cristina Șerbănică - 2 articole 

      ●    Conf. univ. dr. Cristian Morozan – 2 articole 

      ●    Lect. univ.dr. Chiţu Ramona - 1 articol 

●   Lect. univ. dr. Mîndreci Georgiana - 1 articol – in revista „Limba si Literatura -     Repere 

Identitare în context European”, Universitatea din Pitesti, autor 

●   Lect. univ. dr. Camelia Rizea - 2 articole 

 

3. Articole propuse spre publicare în reviste care nu îndeplinesc criteriile de la punctul 1 şi 2. 

Cadrele didactice din cadrul Departamentului de Limba Română, Limbi Străine şi Ştiinţe ale 

Comunicării şi-au propus ca în anul universitar 2019 – 2020 să realizeze un număr de 2 articole 

după cum urmează: 

 

    ●   Lect. univ. dr. Camelia Rizea - 2 articole 

 

4. Articole propuse spre publicare în revista ,,Strategii Manageriale” 

Cadrele didactice din cadrul Departamentului de Limba Română, Limbi Străine şi Ştiinţe ale 

Comunicării şi-au propus ca în anul universitar 2019 – 2020 să realizeze un număr de 8 articole  

după cum urmează: 

 

         Conf. univ. dr. Cristina Șerbănică - 1 articol 

         Conf. univ. dr. Cristian Morozan – 2 articol 

         Lect. univ. dr. Mîndreci Georgiana - 2 articole 

   Lect. univ. dr. Ramona Chiţu - 1 articol 

         Lect. univ. dr. Camelia Rizea -– 2 articole 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamentul Ştiinţe Juridice şi Administrative 
 

1. Articole propuse spre publicare în reviste indexate ISI sau cotate ISI. 

Cadrele didactice din cadrul Departamentului de Ştiinţe Juridice şi  

Administrative şi-au propus ca în anul universitar 2019 – 2020 să realizeze un număr de 4  articol 

indexate ISI sau cotate ISI după cum urmează: 

 

• Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae- 1 articol 

• Conf. univ. dr. Bonciu Gheorghe- 3 articole 

 

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 Departamentului de Ştiinţe Juridice şi  

Administrative şi-au propus ca în anul universitar 2019 – 2020 să realizeze un număr de 12 articole 

indexate BDI după cum urmează: 

 

• Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae- 4 articole 

• Conf. univ. dr. Mihalcea Ion- 2 articole 

• Conf. univ. dr. Bonciu Gheorghe- 3 articole 

1. Răspunderea comitenților pentru repararea prejudiciilor cauzate de prepuși, revista 

„Curierul Judiciar ”; 

2. Proprietatea periodică – o variantă a proprietății comune, revista „Studia Universitatis 

Babes-Bolyai   

3. Unele aspecte teoretice și practice privind contractul de concesiune a drepturilor 

patrimoniale de autor . „Revista română de drept privat”; 

• Conf. univ. dr. Pendiuc Tudor-1 articol 

• Lect. univ. dr. Lixandru Raluca- 1 articol în domeniul dreptului penal 

• Lect. univ. dr. Stancea Isabela-1 articol 

 

3. Articole propuse spre publicare în reviste care nu îndeplinesc criteriile de la punctul 1 şi 2. 

Cadrele didactice din cadrul Departamentului de Ştiinţe Juridice şi  

Administrative şi-au propus ca în anul universitar 2019 – 2020 să realizeze un număr de 9 articole 

după cum urmează: 

• Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae- 2 articole 

• Conf. univ. dr. Pendiuc Tudor- 2 articole 

• Lect. univ. dr. Cebuc Iuliana- 1 articol 

• Lect. univ. dr. Lixandru Raluca- 2 articole 

• Lect. univ. dr. Stancea Isabela- 2 articole   

 

4. Articole propuse spre publicare în revista ,, Strategii Manageriale,, 

Cadrele didactice din cadrul Departamentului de Ştiinţe Juridice şi  

Administrative şi-au propus ca în anul universitar 2019 – 2020 să realizeze un număr de  10  articole 

după cum urmează: 

 

• Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae- 2 articole 

• Conf. univ. dr. Mihalcea Ion- 1 articol 

• Conf. univ. dr. Bonciu Gheorghe- 1 articol: Implicațiile de ordin fiscal ale contractului de 

fiducie 



• Conf. univ. dr. Pendiuc Tudor- 1 articol 

• Lect. univ. dr. Cebuc Iuliana- 2 articole 

• Lect. univ. dr. Lixandru Raluca- 2 articole  

• Lect. univ. dr. Stancea Isabela- 1 articol 

 

 

 

IV. Propuneri de participări cu lucrări la conferinţe şi simpozioane 
 

Departamentul de Științe Economice 

 
Conferinţe internaţionale desfăşurate în străinătate  

 

Cadrele universitare din cadrul DSE şi-au propus ca în anul universitar 2019 – 2020 să 

participe la 11 conferinţe, după cum urmează: 

A. Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice 

Pitești şi-au propus ca în anul universitar 2019 – 2020 să participe la un număr de 5 conferinţe: 

• Conf. univ.dr. Asandei Mihaela - 1 participare la conferinţe 

• Conf. univ.dr. Teselios Delia - 1 participare la conferinţe 

• Lect. univ.dr. Gangone Andreea - 1 participare la conferinţe 

• Lect. univ. dr. Talmaciu Iuliana - 2 participări la conferinţe 

•  

B. Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Finanţe – Contabilitate Piteşti şi-au propus ca în 

anul universitar 2019 – 2020 să participe la un număr de 1 conferinţă  după cum urmează: 

• Conf. univ.dr. Ene Sebastian - 1 participare la conferinţe, Dezvoltare regională și 

specializare inteligentă 

•  

C. 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 5 conferinţe: 

• 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 

 

 Conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară 

Cadrele universitare din cadrul DSE şi-au propus ca în anul universitar 2019 – 2020 să 

participe la 5 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 2019 – 2020 să participe la un număr de 3 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. Asandei Mihaela - 2 participări la conferinţe 

• Conf. univ. dr. Savu Mihaela - 2 participări la conferinţe 

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


• Conf. univ.dr. Teselios Delia - 2 participări la conferinţe 

• Lect. univ.dr. Gangone Andreea - 2  participări la conferinţe 

• Lect. univ.dr. Micuda Dan - 1 participare la conferinţe 

• Lect. univ. dr. Talmaciu Iuliana - 3 participări la conferinţe 

 

B. Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Finanţe – Contabilitate Piteşti şi-au propus ca în 

anul universitar 2019 – 2020 să participe la un număr de 3 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 

• Prof. univ. dr. Gust Marius - 2 participări la conferinţe 

• Conf. univ.dr. Ene Sebastian - 2 participări la conferinţe  

• Conf. univ. dr. Dima Florin - 2 participări la conferinţe 

• Conf. univ. dr. Gănescu Cristina - 2 participări la conferinţe 

• Lect. univ. dr. Stănescu Niculina - 1 participare la conferințe 

• Conf. univ. dr. Dima Florin - 1 participare la conferinţe 

 

C. 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 3  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 

• Prof. univ.dr. Ciochină Iuliana - 2 participări la conferinţe 

• Prof. univ.dr. Sîrbu Alexandrina - 1 participare la conferinţe 

• Conf. univ.dr. Belu Nicoleta - 1 participare la conferințe 

• Conf. univ.dr. Luţă Dorina - 2 participări la conferinţe 

• Conf. univ.dr. Pănoiu Laura - 2 participări la conferinţe 

• Conf. univ.dr. Voiculeţ Alina - 1 participare la conferințe 

• Lect. univ.dr. Grigorescu Sorin -1 participare la conferințe 

• Lect. univ.dr. Iordache Emilia -1 participare la conferințe 

3.Food security 

• Prof. univ.dr. Sîrbu Alexandrina - 1 participare la conferinţe 

 

D. Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice  - 

Brăila şi-au propus ca în anul universitar 2019 – 2020 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. Vechiu Camelia - 2 participări la conferinţe 

• Conf. univ. dr. Niculcea Silviu Petrişor - 2 participări la conferinţe 

• Conf. univ. dr. Gherman Liliana - 2 participări la conferinţe 

• Conf. univ. dr. Morozan Gigi Cristian - 2 participări la conferinţe 

• Conf. univ. dr. Simionescu Aurel Gabriel - 2 participări la conferinţe 

• Lect. univ. dr. Bunea Bontaş Cristina - 2 participări la conferinţe 

• Lect. univ. dr. Negrău Gianina - 2 participări la conferinţe 



• Lect. univ. dr. Culiţă Gica - 2 participări la conferinţe 

 

 

Departamentul de Limba Română, Limbi Străine şi Ştiinţe ale Comunicării 

 
Conferinţe internaţionale desfăşurate în străinătate  

 

Un cadru didactic din cadrul Departamentului de Limba Română, Limbi Străine şi Ştiinţe ale 

Comunicării şi-a propus ca în anul universitar 2019 – 2020 să realizeze 2 conferinţe internaţionala 

desfăşurata în străinătate: 

 

        ●    Conf. univ. dr. Cristina Șerbănică - 2 conferinte 

 

Conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară 

Cadrele didactice din cadrul Departamentului de Limba Română, Limbi Străine şi Ştiinţe ale 

Comunicării şi-au propus ca în anul universitar 2019 – 2020 să participe la un număr de 8 conferinţe  

după cum urmează: 

      ●    Conf. univ. dr. Cristina Șerbănică - 2 conferinte 

      ●  Conf. univ. dr. Cristian Morozan – International Conference „Knowledge Economy - 

Challenges of the 21st Century”, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, noiembrie 2019 

-  International Conference “Accounting and Finance – The Global Languages in 

Business”, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, aprilie 2020 

• Lect. univ. dr. Mîndreci Georgiana - 2 conferinte: - International Conference „Knowledge 

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

noiembrie 2019 

         - Limba si Literatura - Repere Identitare în context European”, Universitatea din Pitesti 

• Lect. univ. dr. Camelia Rizea -– 2 conferinte 

• Lect. univ. dr. Ramona Chiţu - 1 conferinţa 

 

Departamentul de  Ştiinţe Juridice şi Administrative 

 
Conferinţe internaţionale desfăşurate în străinătate- 

Un singur cadru didactic didactice din cadrul Departamentului de Ştiinţe Juridice şi Administrative 

şi-a propus ca în anul universitar 2019 – 2020 să participe la o conferinţă în străinătate, după cum 

urmează: 

• Conf. univ. dr. Bonciu Gheorghe- o conferinţă 

 

 Conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară 

Cadrele didactice din cadrul Departamentului de Ştiinţe Juridice şi  

Administrative şi-au propus ca în anul universitar 2019 – 2020 să participe la un număr de 16  

conferinţe după cum urmează: 

• Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae- 3 conferinţe 

• Conf. univ. dr. Mihalcea Ion- 2 conferinţe 

• Conf. univ. dr. Bonciu Gheorghe- 1 conferinţă la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. 

Andrei Rădulescu” al Academiei Române; 

• Conf. univ. dr. Pendiuc Tudor- 2 conferinţe 

• Lect. univ. dr. Cebuc Iuliana- 2 conferinţe 



• Lect. univ. dr. Lixandru Raluca- 3 conferinţe 

• Lect. univ. dr. Stancea Isabela- 3 conferi 

 

V. Cărţi şi tratate, cursuri universitare şi alte materiale cu caracter didactic 

propuse spre editare. 

 

Departamentul de Științe Economice 
 

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

 

Cadrele universitare din cadrul  DSE şi-au propus ca în anul universitar 2019 – 2020 să 

publice 4 cărţi şi tratate (altele decât cursurile universitare sau caietele de seminar), astfel: 

 

C. 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 4 cărţi şi tratate: 

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

• Lect. univ.dr. Grigorescu Sorin - Contabilitate  

 

Cursuri universitare şi alte materiale cu caracter didactic 

 

Cadrele universitare din cadrul  DSE şi-au propus ca în anul universitar 2019 – 2020 să 

publice 11 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 2019 – 2020 să realizeze un număr de 1 curs universitar,  

după cum urmează: 

• Conf. univ. dr.  Savu Mihaela – Macroeconomie. Curs aplicativ (coautor) – ianuarie 2020 

 

B. Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Finanţe – Contabilitate Piteşti şi-au propus ca în 

anul universitar 2019 – 2020 să realizeze un număr de 1 curs universitar,  după cum urmează: 

• Prof. univ. dr. Gust M., 1 curs universitar  

 

C. 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 9 cursuri 

universitare şi alte materiale cu caracter didactic,  după cum urmează: 

• Prof. univ.dr. Ciochină Iuliana - Derularea afacerilor economice 

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

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

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

• Conf. univ.dr. Pănoiu Laura – Managementul resurselor umane 

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

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

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

 



Departamentul de Limba Română, Limbi Străine și Științe ale Comunicării 

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

Un cadru didactic din cadrul Departamentului de Limba Română, Limbi Străine şi Ştiinţe ale 

Comunicării va publica o carte după cum urmează: 

 

Lect. univ. dr. Camelia Rizea  

Titlul – Business English Vocabulary 

Calitatea - autor 

Perioada în care va apărea – ianuarie 2020 

 

Cursuri universitare şi alte materiale cu caracter didactic 

Cadrele didactice din cadrul Departamentului de Limba Română, Limbi Străine şi Ştiinţe ale 

Comunicării şi-au propus ca în anul universitar 2019 – 2020 să realizeze un număr de 3 cursuri 

universitare şi alte materiale cu caracter didactic  după cum urmează: 

 

●    Lect. univ. dr. Mîndreci Georgiana - coautor  

●    Lect. univ. dr. Camelia Rizea - coautor  

●    Lect. univ. dr. Ramona Chitu - coautor  

- Titlul - Communication en français,  manual anul 1 de studiu 

- Titlul - Correspondance d’affaires, manual anul 2 de studiu 

- Perioada în care vor apărea– 2020 

●    Lect. univ. dr. Camelia Rizea - autor  

Titlul: Grammar Workbook 

Calitatea (autor sau coautor): autor 

Perioada în care va apărea: ianuarie 2020  

 

Departamentului Ştiinţe Juridice şi Administrative 

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

Trei cadre didactice din cadrul Departamentului de Ştiinţe Juridice şi  

Administrative şi-a propus ca în anul universitar 2019 – 2020 să realizeze un număr de  5  

cărţi/tratate după cum urmează: 

• Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae-  

Titlul –  Drept civil. Contractele  - Drept civil. Obligațiile 

Calitatea - autor 

Perioada în care va apărea – decembrie 2019 – ianuarie 2020 

• Conf. univ. dr. Mihalcea Ion-  

Titlul – Mecanisme internaționale de garantare a libertăților individuale 

Calitatea – coautor. Perioada în care va apărea – 2020 

• Conf. univ. dr. Bonciu Gheorghe- 

- Titlul- Exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Studiu de doctrină și jurisprudență; 

Calitatea - autor 

Perioada în care va apărea- decembrie 2019 

-Titlul- Răspunedrea juridică a administratorilor societăților 

reglementate de Legea nr.31/1990; 

Calitatea-autor 

Perioada în care va apărea- mai 2020 



 

 Cursuri universitare şi alte materiale cu caracter didactic 

Cadrele didactice din cadrul Departamentului de Ştiinţe Juridice şi  

Administrative şi-au propus ca în anul universitar 2019 – 2020 să realizeze un număr de  10 cursuri 

universitare şi alte materiale cu caracter didactic, 

după cum urmează:  

• Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae-  

- Titlul  - Drept civil. Drepturi reale 

Calitatea ( autor sau coautor) -  

Perioada în care va apărea - octombrie 2019;  

- Titlul- Drept constituțional și instituții politice  

Calitatea coautor 

Perioada în care va apărea- noiembrie 2019; 

- Titlul-Dreptul Familiei  

Calitatea autor 

Perioada în care va apărea - decembrie 2019; 

-Titlul- Drept administrativ 

Calitatea coautor 

Perioada în care va apărea- decembrie 2019; 

-Titlul- Drept muncii și securității sociale 

Calitatea coautor 

Perioada în care va apărea- decembrie 2019. 

• Conf. univ. dr. Mihalcea Ion-  

-Titlul  Drept penal partea generală  

Calitatea: coautor. 

 Perioada în care va apărea 2020 

• Conf. univ. dr. Bonciu Gheorghe-  

-Titlul- Drept comercial 

Calitatea autor 

Perioada în care va apărea-martie 2020 

- Titlul- Drept civil. Drepturile reale principale, ediţie revăzută şi adăugită; 

Calitatea coautor 

Perioada în care va apărea-decembrie 2019 

- Titlul- Drept internaţional privat, ediţie actualizată şi completată; 

Calitatea autor 

Perioada în care va apărea-mai 2020 

• Lect. univ. dr. Lixandru Raluca- Drept penal. Partea generală. Note de curs. Va apărea în 

mai 2020. 

• Lect. univ. dr. Cebuc Iuliana- 

- Titlul  Drept. 

Calitatea: coautor.  

Perioada în care va apărea- 2020 

 

 

 

 

 

 



VI. Cercetarea științifică studențească(cercurile științifice studențești) 

 

Departamentul de Științe Economice 
 

La nivelul DSE vor funcţiona 24 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 2019 – 2020 să coordoneze un număr de 5 cercuri 

ştiinţifice: 

• Conf. univ. dr.  Asandei Mihaela, Lect. univ. dr. Gangone Andreea, Lect. univ. dr. Micuda 

Dan, cercul ştiinţific „Marketing; Marketing în servicii”  

• Conf. univ. dr.  Savu Mihaela, cercul ştiinţific „Microeconomie şi Macroeconomie”  

• Conf. univ. dr.  Voicu Luminiţa cercul ştiinţific „Merceologie” 

• Conf. univ. dr.  Teselios Delia, cercul ştiinţific „Matematică economică/Bazele informaticii” 

• Lect. univ. dr. Talmaciu Iuliana, cercul ştiinţific „Management și tehnici de afaceri” 

 

B. Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Finanţe – Contabilitate Piteşti şi-au propus ca în 

anul universitar 2019 – 2020 să coordoneze un număr de 4 cercuri ştiinţifice: 

• Prof. univ. dr. Gust M., cercul ştiinţific Management bancar – asigurări 

• Conf. univ. dr. Dima Florin, Lect. univ. dr. Ducu Corina, cercul ştiinţific Contabilitate 

• Conf. univ. dr. Gănescu Cristina, cercul ştiinţific Management 

• Lect. univ. dr. Stănescu Niculina, cercul ştiinţific Finanţe publice  

 

C. 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 10 cercuri 

ştiinţifice: 

• Prof. univ.dr. Ciochină Iuliana, cercul ştiinţific Administrarea afacerilor 

• Prof. univ.dr Sîrbu Alexandrina, cercul ştiinţific Ingineria produselor 

• Conf. univ.dr. Nicoleta Belu, Conf. univ.dr. Laura Pănoiu, cercul ştiinţific Management 

• Conf. univ. dr. Dorina Luţă, Lect. univ.dr. Sorin Grigorescu, cercul ştiinţific Contabilitate 

• Conf. univ.dr. Manole Sorin, cercul ştiinţific Statistică şi matematică economică  

• Conf. univ.dr. Carmen Iordache, cercul ştiinţific Turism 

• Conf. univ.dr. Răduţ Carmen, cercul ştiinţific Informatică economică 

• Prof. univ.dr. Ovidiu Puiu, Conf. univ.dr. Alina Voiculeţ, cercul ştiinţific Economie şi 

organizaţii internaţionale 

• Prof. univ.dr. Marius Gust, Lect. univ.dr. Maria Gheordunescu, cercul ştiinţific Management 

bancar. Asigurări 

• Lect. univ.dr. Emilia Iordache, cercul ştiinţific Comunicare, negociere 

 

D. Cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice  - 

Brăila şi-au propus ca în anul universitar 2019 – 2020 să coordoneze un număr de 5 cercuri 

ştiinţifice: 

• Conf. univ. dr. Gherman Liliana, cercul ştiinţific Management în afaceri economice 

• Conf. univ. dr. Niculcea Silviu Petrişor, cercul ştiinţific Economie 

• Conf. univ. dr. Vechiu Camelia, cercul ştiinţific Management şi tehnici bancare 

• Lect. univ. dr. Bunea-Bontaş Cristina Aurora, cercul ştiinţific Contabilitate  

• Lect. univ. dr. Negrău Geanina, cercul ştiinţific Management 

 



Departamentul de Limba Română, Limbi Străine și Științe ale Comunicării 
 

Cadrele didactice din cadrul Departamentului de Limba Română, Limbi Străine şi Ştiinţe ale 

Comunicării şi-au propus ca în anul universitar 2019 – 2020 să coordoneze un cerc ştiinţific după 

cum urmează: 

• Lect. univ. dr. Ramona Chiţu – Comunicare in limbi straine, 7 lucrări 

• Lect. univ. dr. Mîndreci Georgiana – Comunicare in limbi straine, 5 lucrări 

• Lect. univ. dr. Camelia Rizea - Comunicare in limbi straine, 6-8 lucrări 

• Conf. univ. dr. Cristina Șerbănică - Cercul de Economie mondială și dezvoltare regională - 5 

lucrari 

 

Departamentului Ştiinţe Juridice şi Administrative 
 

Cadrele didactice din cadrul Departamentului de Ştiinţe Juridice şi Administrative şi-au propus ca în 

anul universitar 2019 – 2020 să coordoneze un număr de 60  lucrări la cercul ştiinţific, după cum 

urmează:  

• Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae –Drept şi Administraţie publică- 30 lucrări 

• Conf. univ. dr. Bonciu Gheorghe-Drept civil- 3 lucrări 

• Conf. univ. dr. Mihalcea Ion-Drept şi Administraţie publică- 7 lucrări 

• Conf. univ. dr. Pendiuc Tudor- Drept şi Administraţie publică- 5 lucrări 

• Lect. univ. dr. Cebuc Iuliana- Drept civil-5 lucrări 

• Lect. univ. dr. Lixandru Raluca- 5 lucrări 

• Lect. univ. dr. Stancea Isabela- Drept şi Administraţie publică- 5 lucrări 

 

Cercetare Postdoctorală: 

Un cadru didactic – lect. dr. Iuliana Talmaciu este cercetător postoctorand al Universității Valahia 

din Târgoviște. 

 

 

Prorector, 

Conf.univ.dr. Sebastian ENE 

 


