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Situaţia realizării obiectivelor propuse pentru fiecare dintre temele de cercetare, conform planului de cercetare al Facultăţii de Ştiinţe Economice pentru anul 2011 este 
prezentată în continuare: 
 

PLAN DE CERCETARE PENTRU ANUL 2011. REALIZĂRI, DEPĂŞIRI / NEREALIZĂRI ALE PLANULUI 
 
Domeniul prioritar: Cercetări Socio-Economice şi Umaniste 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
temei 

Responsabil 
tema Colectiv Tip de 

finantare2 
Valoarea 
finantarii 

(lei) 
Obiective Realizat în cursul 

anului 2011 
Depăşiri / 

nerealizări ale 
planului 

1. 

Creşterea calităţii 
sistemului 
educaţional 
universitar şi 
postuniversitar în 
domeniul 
ştiinţelor 
economice 

Prof. univ. dr. 
Deju Mihai, 
Prof. univ. dr. 
Epuran 
Gheorghe, 
Prof. univ. dr. 
Harja Eugenia  
 
 

Prof. univ. dr. Harja Eugenia  
Prof. univ. dr. Turcu Ovidiu,  
Conf. univ. dr. Botez Daniel, 
Conf. univ. dr. Danu Marcela,  
Conf. univ. dr. Muntean Mircea, 
Conf. univ. dr. Nichifor Bogdan,  
Conf. univ. dr. Prihoancă Diana, 
Conf. univ. dr. Ţimiraş Laura Cătălina,  
Lect. univ. dr. Rotilă Aristiţa  
Lect. univ. dr. Solomon Daniela Cristina,
Lect. univ. dr. Ţuţueanu Ion 
Asist. univ. dr. Păcurari Doina 
Asist. univ. drd. Stângaciu Oana Ancuţa 
Asist. univ. drd. Zaiţ Luminiţa, 
Prep. univ. Oprişan Elena 
Ec. Cimârtan Lăcrămioara Vasilica 

Grant 
POSDRU 
22/2.1/G/ 
19046; 
Program PNCDI
(PN II, 
parteneriate în 
domenii 
prioritare, 
CNMP, 2008); 
Autofinanţare 

726.571 
 
 

3 cărţi ştiinţifice; 
2 rapoarte tehnico - 
financiare 
1 raport de cercetare 
 

2 cărţi ştiinţifice; 
3 rapoarte tehnico – 
financiare (valoare 
791.478 lei) 
1 raport de cercetare 
(valoare 10.000 lei) 
 

Depăşiri: 
- un raport tehnico - 
financiar;  
- valoarea finanţării 
cu 74.907 lei. 
 
Nerealizări: 
- o carte ştiinţifică.  

2. 

Abordări teoretice 
şi practice ale 
contabilităţii pe 
plan naţional şi 
internaţional 
 

Prof. univ. dr. 
Deju Mihai,  
Conf. univ. dr. 
Botez Daniel, 
Conf. univ. dr. 
Muntean Mircea, 
Lect. univ. dr. 
Mircea Mirela 
Cristina, 
Lect. univ. dr. 
Rotilă Aristiţa, 
Lect. univ. dr. 
Solomon Daniela 
Cristina 

Asist. univ. dr. Păcurari Doina 
Asist. univ. drd. Bucur Iulia Andreea 
Asist. univ. drd. Pravăţ Cristina Ionela, 
Prep. univ. drd. Enachi Mihaela 
Prep. univ. drd. Ciuraru-Andrica 
Cristina 
Prep. univ. Oprişan Elena 

 
Autofinanţare 

Fonduri 
facultate 

77.950 

- 22 articole publicate în
reviste, anale ale 
universităţilor, 
- 11 participări la 
manifestări ştiinţifice, 
- 4 cărţi de 
specialitate, 
- 1 finalizare teză de 
doctorat 

- 13 articole publicate în
reviste, anale  ale 
universităţilor, 
-4  publicaţii în 
volumele 
manifestărilor 
ştiinţifice, 
- 11  participări la 
manifestări ştiinţifice, 
- 1 carte de 
specialitate, 
- 1 finalizare teză de 
doctorat susţinută în 
department. 
 

Depăşiri: 
4  publicaţii în 
volumele 
manifestărilor 
ştiinţifice, 
 
Nerealizări: 
- 9 articole publicate 
în reviste, anale ale 
universităţilor,  
- 3 cărţi de 
specialitate. 
- 1 teza confirmare 
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3. 

Provocări privind 
marketingul 
organizaţiilor în 
contextul 
exigenţelor 
impuse de pieţele 
actuale 

Prof. univ. dr. 
Harja Eugenia, 
Conf. univ. dr. 
Nichifor Bogdan 
 

Prof. univ. dr. Epuran Gheorghe, 
Prof. univ. dr. Turcu Ovidiu,  
Conf. univ. dr. Danu Marcela Cornelia, 
Conf. univ. dr. Prihoancă Diana,  
Conf. univ. dr. Ţimiraş Laura Cătălina, 
Asist. univ. drd. Luminita Zaiţ, 
Asist. univ. drd. Olariu Ioana  

Program 
PNCDI 

(Proiect nr. 
4350, PN II, 
programul 4, 

parteneriate în 
domenii 

prioritare, 
CNMP, 2008); 
Autofinanţare 

221.664 

- 1 raport ştiinţific, 
- 7 articole publicate 
în reviste, anale ale 
universităţilor,  
- 8 participări la 
manifestări ştiinţifice,  
- 3 publicaţii în 
volumele 
manifestărilor 
ştiinţifice, 
- 1 carte de 
specialitate 
- 2 rapoarte ştiinţifice 
doctorat 
 

- 1 raport ştiinţific, 
- 1 finalizare teză de 
doctorat 
- 2 rapoarte ştiinţifice 
doctorat 
 
 
 

Depăşiri: 
- 1 finalizare teză de 
doctorat 
Nerealizări: 
- 7 articole publicate 
în reviste, anale ale 
universităţilor,  
- 8 participări la 
manifestări ştiinţifice,  
- 3 publicaţii în 
volumele 
manifestărilor 
ştiinţifice, 
- 1 carte de 
specialitate 

4. 

Noi coordonate 
privind adaptarea 
şi dezvoltarea 
resurselor de 
muncă în 
contextul 
cerinţelor impuse 
de piaţa forţei de 
muncă 

Prof. univ. dr. 
Turcu Ovidiu,  
Conf. univ. dr. 
Mironescu 
Roxana 

Asist. univ. drd. Stan Ştefania Anca  
Asist. univ. drd. Feraru Andreea Autofinanţare 13.500 

- 5 participări la 
manifestări ştiinţifice, 
- 3 articole publicate 
în reviste, anale ale 
universităţilor 

- 1 carte de 
specialitate, 
- 2 articole publicate 
în volumele unor 
conferinţe indexate ISI 
- 4 articole publicate 
în volumele 
manifestărilor 
ştiinţifice 
internaţionale, 
- 3 articole publicate 
în reviste, anale ale 
universităţilor,  
- 11 participări la 
manifestări ştiinţifice.  

Depăşiri: 
- 1 carte de 
specialitate, 
- 2 articole publicate 
în volumele unor 
conferinţe indexate 
ISI 
- 4 articole publicate 
în volumele 
manifestărilor 
ştiinţifice 
internaţionale, 
- 6 participări la 
manifestări ştiinţifice, 
Nerealizări:- 
 

5. 

Economia 
contemporană şi 
mediul de afaceri 
european 

Prof. univ. dr. 
Harja Eugenia  
Conf. univ. dr. 
Danu Marcela 
Cornelia, 
Conf. univ. dr. 
Muntean Mircea, 
Lect. univ. dr. 
Mircea Mirela 
Cristina 

Asist. univ. drd. Bucur Iulia Andreea  
Asist. univ. drd. Ciucescu Nicoleta  
Asist. univ. drd. Duhalm Simona 
Asist. univ. drd. Nimineţ Liviana 
Andreea  
Asist. univ. drd. Stan Ştefania Anca  
Asist. univ. drd. Stângaciu Oana Ancuţa  
Prep. univ. drd. Ciuraru - Andrica 
Cristina  
Prep. univ. drd. Enachi Mihaela 

Autofinanţare; 
Bursa 
doctorala 
(fonduri 
POSDRU-
FSE) 

70.700 
 

- 2 cărţi ştiinţifice; 
- 18 articole publicate 
în reviste, anale ale 
universităţilor,  
- 19 participări la 
manifestări ştiinţifice, 
- 2 rapoarte ştiinţifice 
în cadrul şcolii 
doctorale; 
- 2 referate în cadrul 

- 4 cărţi ştiinţifice; 
- 13 articole publicate 
în reviste, anale ale 
universităţilor,  
- 14 participări la 
manifestări ştiinţifice, 
- 2 articole publicate 
în volumele 
manifestărilor 
ştiinţifice, 

Depăşiri: 
- 2 articole publicate 
în volumele 
manifestărilor 
ştiinţifice. 
- 2 cărţi ştiinţifice; 
- 2 referate în cadrul 
şcolii doctorale. 
 
Nerealizări: 
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Lector univ. dr. 
Ţuţueanu Ion 

şcolii doctorale; 
- 1 finalizare teză 
doctorat 

- 1 raport ştiinţific în 
cadrul şcolii doctorale; 
- 4 referate în cadrul 
şcolii doctorale; 
- 1 teza doctorat 
(confirmare titlu) 

- 5 articole publicate 
în reviste, anale ale 
universităţilor,  
- 5 participări la 
manifestări ştiinţifice. 
- 1 raport ştiinţific în 
cadrul şcolii 
doctorale. 

 
În anul 2011 activitatea de cercetare ştiinţifică a colectivului didactic al Facultăţii de Ştiinţe Economice s-a concretizat în: 
- publicarea unui număr de 27 lucrări în reviste de specialitate, dintre care 20 articole în reviste cotate B+ şi 7 articole indexate BDI; 
- participarea cu 36 de comunicări la manifestările ştiinţifice internaţionale şi naţionale; 
- publicarea a 14 lucrări în volume ale manifestărilor ştiinţifice; 
- publicarea a 8 cărţi de specialitate; 
- derularea a 3 contracte de cercetare,  
- finalizarea a 2 teze de doctorat, precum şi a 8 referate în cadrul pregătirii doctorale. 
De asemenea în anul 2011, Facultatea de Ştiinţe Economice împreună cu AFER a organizat Olimpiada studenţilor economişti, faza naţională, secţiunea ”Economie şi 

dezvoltare durabilă”, în perioada 6-8 mai 2011, însă nu a mai fost organizată conferinţa internaţională „Contemporary Economy And Romanian Realities” întrucât Consiliul 
Facultăţii de Ştiinţe Economice a hotărât ca această manifestare ştiinţifică să aibă loc o dată la doi ani. 

 
Revista facultăţii Studii şi cercetări ştiinţifice, seria Ştiinţe Economice, ISSN: 2066-561X editată de către Editura Alma Mater a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

este in curs de  publicare (nr. 16/ 2011). Revista este publicată în limbile română şi engleză, apare anual şi este indexată în baze de date internaţionale – RePEc. 
 
Sintetic, situaţia realizării obiectivelor în ceea ce priveşte activitatea de cercetare a colectivului de cadre didactice al Facultăţii de Ştiinţe Economice pentru anul 2011 se 

prezintă astfel: 

Activitatea de cercetare Planificat Realizat 
+ / - faţă de 
planificat 

Finalizare etape contracte de cercetare/granturi 4 5 +1
Articole publicate în reviste, anale ale universităţilor 48 27 -21
Participări la manifestări ştiinţifice 43 36 -7
Publicaţii în volumele manifestărilor ştiinţifice 5 14 + 9
Cărţi publicate 10 8 -2
Teze de doctorat finalizate 2 2 -
Referate susţinute în cadrul pregătirii doctorale 6 7 +1

 
Concluzii: 

Pentru majoritatea temelor de cercetare se constată plusuri şi minusuri între realizat şi planificat, pe categorii de activităţi de cercetare. Existenţa deopotrivă a 
depăşirilor dar şi nerealizărilor obiectivelor propuse pe categorii de activităţi de cercetare sunt justificate de reorientări ale cadrelor didactice către anumite teme, funcţie de 
context - invitaţia de a participa la anumite conferinţe, demararea activităţii de cercetare aferentă anumitor proiecte câştigate, etc. 
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Ca şi aspecte pozitive privind activitatea de cercetare menţionăm: realizarea şi chiar depăşirea numărului de publicaţii în volumele manifestărilor ştiinţifice, din care 2 
articole sunt publicate in volume unor conferinte indexate ISI, precum şi depăşirea numărului de etape aferente grantului POS DRU.   

Un aspect negativ al activităţii de cercetare îl constituie numărul redus de articole publicate în reviste, anale ale universităţilor comparativ cu obiectivele propuse şi a 
participărilor la manifestări ştiinţifice. 

 
Propuneri, termene, responsabili 
- Depunerea a minim două proiecte de cercetare în competiţii naţionale sau internaţionale.  

Termen: decembrie 2012.  
Responsabili: Cadrele didactice ale Facultăţii de Ştiinţe Economice, cu gradul de profesor / conferenţiar universitar. 

- Intensificarea participării cadrelor didactice ale Facultăţii de Ştiinţe Economice la manifestări ştiinţifice internaţionale (minim două comunicări în medie pe un cadru didactic).  
Termen: decembrie 2012.  
Responsabili: Colectivul de cadre didactice al Facultăţii de Ştiinţe Economice. 
 

   
 

 
  
 

DECAN,          SECRETAR ŞTIINŢIFIC, 
Prof. univ. dr. TURCU Ovidiu Leonard                Lect. univ. dr. SOLOMON Daniela Cristina 
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Comparativ cu anul 2010, situaţia se prezintă astfel: 
 2010 2011 + / - faţă de 

2010 
Articole publicate în reviste de specialitate, din care: 38 27 -11 
articole în reviste cotate B+ 13 20 +7 
articole indexate BDI 24 7 -20 
Lucrări în volume ale manifestărilor ştiinţifice, din 
care 15 14 -1 

- Indexate ISI - 2 -2 
- Indexate BDI 15 6 -9 

Participarea la manifestările ştiinţifice internaţionale şi 
naţionale (comunicări) 47 36 -11 

Cărţi de specialitate 6 8 +2 
Derulare contracte de cercetare 3 3 - 
dintre care 2 contracte PN II  2 2 - 
contract POSDRU; 1 1 - 
Finalizare teze de doctorat (confirmare) 3 2 -1 
Referate în cadrul pregătirii doctorale 9 7 -2 

 


