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STRATEGIA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ  

A FACULTĂŢII DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CRAIOVA 

PENTRU PERIOADA 2014 – 2020 

 
- propunere supusă dezbaterii comunității științifice din cadrul Facultății de Management 

Financiar Contabil Craiova- 
 
 
 
Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova consideră cercetarea ştiinţifică drept 

misiune prioritară, care conferă personalitate şi distincţie universitară, iar obţinerea excelenţei în 

cercetarea ştiinţifică drept ţintă pe orizont mediu şi îndepărtat.  

În concordanță cu viziunea și misiunea MFC Craiova în domeniul cercetării științifice, care este 

parte integrantă a cercetarii stiintifice din USH, strategia cercetării științifice pentru perioada 2014-2020 

urmărește dezvoltarea componentei de cercetare în strînsă legătură cu procesul educational pentru a 

răspunde dezideratelor de inovare si noutate cerute de economia cunoasterii, prin implicarea activă a 

cadrelor didactice, studentilor si masteranzilor în obtinerea de performante în activitatea de cercetare 

stiintifica, inițierea și dezvoltarea de relații cu partenerii interni si internationali în domeniul cercetarii.  

Strategia cercetării ştiinţifice 2014-20120 are ca obiectiv general integrarea Facultății de 

Management Financiar Contabil Craiova în spaţiul naţional, european şi internaţional al cercetării-

dezvoltării, acordând propriile obiective ale cercetării ştiinţifice cu cele ale Universităţii Spiru Haret şi 

Planului Naţional de Cercetare Dezvoltare și Strategiei Horizon 2020. Strategia îşi propune să dezvolte 

cercetarea ştiinţifică astfel ca ea să devină nu doar sursă suplimentară de venit, ci suport esenţial al 

procesului de formare, cu scopul creşterii performanţelor serviciilor educaţionale. 

În concordanţă cu domeniile prioritare de cercetare stabilite prin programul european Horizon 

2020 şi ţinând cont de domeniile de cercetare în care facultatea noastră are resurse de competenţă 

validate, domeniul fundamental de cercetare este: economie şi dezvoltare durabilă, managementul 
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cunoaşterii, tehnologii informaţionale pentru asistarea proceselor de management, antreprenoriat, audit 

şi guvernanţă corporativă, politici contabile moderne. 

Obiective generale în cercetarea ştiinţifică pe 2014 – 2020 

 creşterea calităţii cercetării în cadrul Facultății de Management Financiar Contabil prin orientarea 

acesteia spre produse congruente cu indicatorii de performanţă definiţi prin standarde internaţionale; 

 dezvoltarea infrastructurii destinate activităţilor de cercetare şi susţinerea centrelor, programelor, 

proiectelor inovatoare, de avangardă, cu potenţial ridicat de recunoaştere şi validare internaţională;  

 promovarea temelor interdisciplinare prin colaborarea și asocierea prin parteneriate cu alte 

universități românești dar și din spațiul European al cercetării; 

 creşterea calităţii şi a numărului de publicaţii științifice realizate de către cadrele didactice şi a 

ponderii lucrărilor indexate în baze de date internaţionale specifice domeniului științelor economice; 

 creşterea importanţei şi rolului cercetării din cadrul MFC Craiova în dezvoltarea instituţională pe 

termen lung a Universității Spiru Haret;  

Obiective de integrare a tinerilor în cercetare ştiinţifică 

Antrenarea tinerilor cercetători din cadrul Facultăţii de Management Financiar Contabil, 

reprezentaţi din doctoranzi, masteranzi şi studenţi face parte integrantă din strategia cercetării ştiinţifice 

pe termen mediu și lung a acesteia. Creşterea capacităţii şi competitivităţii activităţii de cercetare în 

cadrul facultăţii poate fi diversificată, dar mai ales îmbunătăţită şi prin atragerea şi menţinerea în 

activitatea de cercetare-dezvoltare a tinerilor cu performanţe profesionale deosebite, inclusiv a 

studenţilor și masteranzilor de elită. În acest sens se va urmări: 

- angrenarea studenţilor și masteranzilor în activităţi contractuale de 

cercetare/proiectare/dezvoltare, care să permită contactul nemijlocit cu partenerii economici şi 

cu modul de soluţionare practică a problemelor concrete; 

- asigurarea unor forme de organizare proprii: seminarii, cercuri ştiinţifice, etc., ale studenţilor 

până la nivelul de licenţă şi masteranzilor pentru a desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică;  

- implicarea studenţilor ciclului de icență în activitatea de cercetare pentru a le insufla interesul 

pentru acest tip de activitate şi a le dezvălui din secretele practicării ei. În ceea ce priveşte 

implicarea studenţilor ciclului master în activitatea de cercetare, se va avea în vedere 

direcţionarea studiilor masterale şi mai ales a dizertaţiilor aferente lor, astfel încât minimum 

25% dintre studenţi să aibă în momentul absolvirii cel puţin o lucrare ştiinţifică publicată sau 

acceptată spre publicare. 

Acțiuni de întreprins în perioada 2014-2020 pentru realizarea obiectivelor strategice propuse: 

- Promovarea nucleelor şi centrelor de excelenţă ştiinţifică şi tehnologică prin promovarea şi 

susţinerea prioritară a colectivelor şi centrelor de cercetare de înaltă performanţă, cu rezultate 
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vizibile pe plan naţional şi internaţional şi mai ales susţinerea integrării centrului de Cercetare al 

facultăţii în reţele şi programe internaţionale; 

- dezvoltarea resurselor umane din domeniul cercetării; 

- creşterea capacității de administrare a activității de cercetare derulată în cadrul Centrului 

European de Studii Manageriale în Administrarea Afacerilor - CESMAA; 

- crearea deprinderilor de cercetare în rândul studenţilor şi masteranzilor, prin atragerea acestora 

în rezolvarea diverselor teme de cercetare; 

- organizarea de conferinţe internaţionale, fie sub egida unor foruri profesionale de specialitate, fie 

în colaborare cu alte universităţi; 

- încurajarea publicării rezultatelor obţinute în cercetare de către cadrele didactice ale facultăţii în 

reviste internaţionale de prestigiu dar şi în revistele editate sub egida facultăţii şi centrului său de 

cercetare; 

- îmbunătăţirea calitativă a Journal of Applied Economic Sciences, revistă editată de Centrul de 

cercetare al facultăţii, cu accent pe internaţionalizarea colectivului de recenzori şi a autorilor, pe 

publicarea electronică a sa şi pe crearea premiselor pentru obţinerea cotării ISI Thomson Web of 

Science şi a obţinerii unui factor de impact. 

Măsuri pentru realizarea obiectivelor strategice: 

 Concentrarea resurselor umane ale facultăţii, începând de la nivelul departamentului, pe domenii 

şi tematici prioritare de cercetare ştiinţifică; 

 Înfiinţarea unor colective de cadre didactice grupate pe criteriul unor direcţii de cercetare 

comune, conforme cu Planul de cercetare al facultătii şi Planului de activități al Centrului de 

cercetare; 

 Dezvoltarea cooperării dintre facultate şi mediul de afaceri prin efectuarea de expertize, analize 

curente, studii de piaţă şi simulări decizionale pentru diverşi agenţi economici, autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi locale, etc.; 

 Stabilirea unor politici de utilizare coerentă a resurselor umane, materiale şi financiare la nivelul 

facultăţii şi centrului său de cercetare în conformitate cu domeniile si tematicile prioritare de 

dezvoltare; 

 Perfecţionarea procedurilor de autoevaluare a activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice; 

 Elaborarea de către facultate şi centrul său de cercetare a unui plan operaţional de aplicare a 

strategiei de cercetare; 

 Elaborarea unei baze de date a cercetării ştiinţifice a Facultăţii de Management Financiar 

Contabil Craiova şi a unui website pentru centrul său de cercetare cu scopul îmbunătăţirii 

vizibilităţii lor în plan internaţional. 
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 Strategia cercetării științifice va fi actualizată conform prevederilor Strategiei Nationale de 

Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014-2020, ale Planului national de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 

pentru perioada 2014-2020, ale Programului cadru pentru cercetare si inovare Orizont 2020 al Comisiei 

Europene urmarindu-se totodata aspiratiile si necesitatile Facultății de Management Financiar Contabil 

din Craiova. 

 

Întocmit,       Vizat, 

Responsabil cercetarea ştiinţifică,     Director Departament, 

Prof. univ. dr. Laura ŞTEFĂNESCU    Conf. univ. dr. Mihail NEGULESCU 

 

Data: …10.01.2014…………………………… 

 

 
Aprobat în sedința Consiliului Facultății de Management Financiar Contabil - Craiova 
 

Decan,        

Conf. univ. dr. Ion Viorel MATEI  

 

Data: ……16.01.2014………………………… 

     


