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Planul de cercetare pentru anul 20171
I . Teme colective de cercetare fundamentală2
Tema de cercetare

Drept penal partea generală cu noile
modificări din Codul Penal

Teme care
continuă (C)
sau teme care
sunt noi (N)

Responsabilul temei şi
numărul colaboratorilor
(ex. 1 prof. univ., 2 conf.
univ., 3 lect. univ., 4 asist.
univ.)3

Rolul managementului investitiilor in
cadrul managementului strategic: noi
abordari

Mod propus de valorificare
(ex. cursuri în care poate fi
valorificată tema sau alte forme)

Furnizare de noi cunoștințe
privind modificările din
Codul penal

Un curs de Drept penal partea
generală cu noile modificări din
Codul Penal – în Editura
Universul Juridic
Un curs de Drept penal partea
specială,
conform
reglementărilor noului Cod
Penal – Editura Universul
Juridic.

2017

N

Dezvoltarea spiritului antreprenorial
al personalului organizaţiei

Implementarea managementului calităţii
în instituţiile publice din România

Obiectivul ţintă

N
Prof.dr. Ionaș Alexandru

Drept penal partea specială, conform
reglementărilor noului Cod Penal

Perioada de
realizare

C

Prof.dr. Pânzaru Stelian
1 asist., 5 masteranzi

N

Prof.dr. Dragomir Camelia
1 prof., 1 lect., 1 asist.,
5 masteranzi

C
Prof.dr.Elena Doval;
Asist.dr. Oriana Negulescu

1

2017

2017-2018
ianuarieseptembrie
2017

Creşterea eficienţei activităţii
în managementul
organizaţiilor
Creşterea performanţei
activităţii în
managementul
organizaţiilor publice
furnizare de noi cunostinte
pentru mediul de afaceri si
studenti

Intervenţie simpozion, articole

Cărti, articole,
studii
-curs Managementul investitiilor
-curs Analiza diagnostic si
evaluarea intreprinderii

Planurile de cercetare ştiinţifică vor fi verificate şi aprobate de către DMCS până la 30 ianuarie 2017. Cele cu observaţii vor fi returnate pentru refacere.
Temele de cercetare colectivă fundamentală trebuie să reflecte direcţiile strategice ale cercetării ştiinţifice ale facultăţii, aşa cum sunt detaliate în Strategia fiecărei facultăţi. Aceste teme pot reprezenta, inclusiv, baza de
realizare de noi cursuri universitare ori de îmbunătăţire a celor existente.
3
Numele colaboratorilor şi tema se vor regăsi la punctul III.
2

1

Strategii moderne in management

N

Revizuirea constitutiei-imperativ al
societatii actuale romanesti
Dialogul social

(C)

Paradigme ale sistemelor cibernetice

(C)

Dezvoltare si inovaţie în fluxurile
turistice naționale și internaţionale

(C)

Armonizarea dispoziţiilor Convenţiei
Europene a Drepturilor Omului cu
legislaţia română privind rolul
avocatului în activitatea de justiţie.
Reformarea profesiilor liberale în
România
Managementul riscului în aprovizionarea
cu resurse a IMM-urilor

(C)

martiedecembrie
2017
2017-2018

Conf. dr.Olteanu Camelia
2 conf. 3 lect
Conf..dr.Olteanu Camelia
2 conf.,2 lect
Conf. dr.Gica Cruceru
2prof, 2 asist.

furnizare noi cunostinte
pentru mediul de afaceri si
studenti

2017-2018

-curs Analiza strategica a
mediului concurential
-articol
curs
curs

Ian-dec 2017

Dezvoltarea orizontului
asupra sistemelor cibernetice

Articole, cursuri, Proiecte
strategice si/sau granturi

Conf. dr.Gica Cruceru
1prof, 2 asist.

Ian-dec 2017

Proiecte strategice si/sau
granturi
Articole, cursuri

N

Lector dr.Şerban Cernat
Claudia- colaboratori:1 prof, 1
conf., 2 lect.univ.

februariedecembrie
2017

Creșterea calității serviciilor
prin calificări/perfecționări
ale resurselor umane și ale
proceselor economice în
domeniu
UNBR, Barourile de avocaţi,
studenţii din cadrul
facultăţilor de profil

N

Lector dr.Şerban Cernat
Claudia+ colaboratori: 1 prof,
1 conf., 2 lect.univ.
Asist.dr. Posea Valentin (1
prof.univ., 1 lector)

Februarie noiembrie
2017
01.12 201530.06 2017

Exponenţii profesiilor
liberale, studenţii din cadrul
facultăţilor de profil
Asigurarea facilă a accesului
IMM-urilor la resursele de
aprovizionat

Cursuri sinteză, monografii

(C)

II . Teme colective de cercetare aplicată4
Titlul proiectului/contract
Tipul proiectului
/contract

Dezvoltarea competenţelor
antreprenoriale pentru
îmbunataţirea performaţelor şi
crearea de noi afaceri în
Regiunea Centru

Prof.dr.Elena Doval;
Asist.dr. Oriana Negulescu

Proiect cofinanţat din
F.S.E. prin Programul
Operational Capital Uman
2014-2020

Perioada
de realizare
(ex. 2017–
2018)

Valoare
pe 2017

2017-2020

4

Titular
(T)
sau
Partener
(P)

Beneficiarul
(Finanţatorul)

ADJBV

ADJBV

2

Curs masterat DEMO

Responsabilul temei
şi numărul
colaboratorilor
(ex. 1 prof. univ., 2
conf. univ., 3 lect
univ, 4 asist. univ.)5
Prof.dr.Panzaru
Stelian
3 prof. univ.,12 conf.
univ.,1 lect
univ,3aist. univ.)

Temele de cercetare colectivă aplicativă trebuie să reflecte activitatea de cercetare în cadrul proiectelor/contractelor aflate în derulare sau care vor fi depuse spre finanţare în anul 2017.
Numele colaboratorilor şi tema se vor regăsi la punctul III.
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Cursuri sinteză, monografii

Mod de valorificare
până la sf. anului

Demararea proiectulu
Constituirea grupelor
de cursanţii

Asigurarea competențelor
corespunzătoare cerințelor
pieței muncii prin programe
de studii de excelență cu
dimensiune internațională
Studiul de oportunitate
economico -financiara privind
infiintarea unei structuri de tip
gospodarie comunala

2017-2018

2.000.000 lei

USH (T)

Fonduri structurale

Conf.dr.Cruceru Gica
1 prof. univ., 2 conf.
univ., 3 lect univ, 4
asist. univ.

300 cursanţi instruiţi

Comuna
Harman,Judetul
Brasov

Conf. univ. dr.
Olteanu C.
Lector univ. dr.
Necsulescu I.

Studiu

Strategic/internațional

trimestul I2017

III. Teme individuale de cercetare6

Nume şi prenume

Prof. dr. Pânzaru Stelian
Prof. dr. Dragomir
Camelia
Prof.
dr.
Roxana

Managementul
personalului
organizaţiei în economia de piaţă
Modele de calitate in managementul
organizaţiilor publice
Impactul învăţământului la distanţă asupra
pieţei muncii

Obiectivul temei

Creşterea eficienţei activităţii în managementul
organizaţiilor

NU
II.1

Mod propus de valorificare

Elaborare curs/studii
prezentate în cadrul sesiunilor
de comunicări ştiinţifice

Dezvoltarea cunoştinţelor teoretice şi
aplicative în domeniul managementului public
Creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a
cercetării ştiinţifice a Facultatii SJEA Brasov

Publicare in ISI Proceedings
ale Conferintelor stiintifice

Creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a
cercetării ştiinţifice a Facultatii SJEA Brasov
furnizare de noi cunostinte pentru mediul academic
Argumentarea oprtunitatii revizuirii constitutiei

Publicare in ISI Proceedings
ale Conferintelor stiintifice
articol
Articol

Analiza evolutiei relatiilor de familie in contextul

Curs universitar

Manual, articole

Ștefănescu

Prof. dr. Doval Elena
Conf. dr. Olteanu Camelia

6

Titlul temei
individuale

Dacă face
parte
dintr-o
temă
colectivă I
sau II
(ex.
punctul
II.1,
punctul
III.2, ….)

Metode moderne de management
Schimbari in economia contemporana
Promovarea valorilor fundamentale în
procesul realizării unei reformei
constituţionale reale
Dreptul familiei

Nu

Temele individuale ale cadrelor didactice pot reflecta inclusiv cercetarea doctorală.

3

Conf. dr Weber Florentina
Iuliana

Conf.dr Cruceru Gica

Lector dr.Şerban Cernat
Claudia

Modelarea sistemului economiei reale
Sisteme cibernetice şi mecanisme de
reglare la nivel macroeconomic
Sistemul cibernetic al economiei reale
(SCER) și al economiei deschise(SCED)
Corelarea teoriei manageriale cerințele de
pe piața muncii
Dezvoltarea programelor de învăţare
continuă în managementul economiei bazat
pe cunoaştere
Corelarea invatamantului in spatiul
european
Armonizarea dispoziţiilor Convenţiei
Europene a Drepturilor Omului cu
legislaţia română privind rolul avocatului
în activitatea de justiţie.

Lector dr Ion Necşulescu

Asist.
Oriana

dr.

Negulescu

Curs universitar
Curs universitar

I.1.
Diversificarea/modernizarea stilurilor de management
prin metode noi, științifice.

Actualizare manual
Articole, alte publicații

I.II

II.I
Punctul
I.1.
Nu

Dreptul concurenţei
Ghid de practică pentru studenţii de la
specializarea Drept

Lector dr.Munteanu Ana

international si national actual
Aquis-ul comunitar
Insusirea conceptelor si metodelor de cercetare
sociologica privind raporturile juridice actuale din
societatea romaneasca

Drept european
Sociologie juridica

Nu

Vocabularul de specialitatea in domeniul
juridic

-

Fundamente si determinante juridicoadministrativ-economice care sustin teza
politica a reorganizarii administrativ
teritoriale a României in regiuni de
dezvoltare.
Drept Internaţional Public.
Noi abordari in management si
antreprenoriat
Aprovizionarea in contextul prezent al
economiei
Logistica firmei, dezvoltare prin proiecte

-

Creşterea eficienţei activităţii manageriale în firmele
din România, corelate cu UE

Articole, alte publicații

Schimb de bune practici între diferite instituții de
învățământ din spațiul UE
Studiu comparativ şi propuneri de lege ferenda privind
organizarea profesiei de avocat în România şi mai ales
modalitatea de accedere în profesie

Proiect strategic internațional
Diverse publicații
Carte

Editarea unui curs cuprinzător, actualizat din punct de
vedere al legislaţiei care guvernează materia, şi bazat
pe jurisprudenţa cea mai recentă
Redactarea unui ghid performant şi eficient care să se
constituie într-un real sprijin pentru studenţii din anul
IV de la specializarea Drept
- studierea termenilor de specialitate din domeniul
juridic in mod comparativ in romana si in engleza

Curs

Cercetare
cu
masteranzii
la
Interdisciplinalitatea in cercetarea si
administraţiei publice

disciplina
reformarea

Carte
Un glosar sau un dicţionar
romana - engleza de termeni
de specialitate
Masa rotunda cu masteranzii

curs
Nu

furnizare de noi cunostinte pentru mediul academic

Nu

Evidenţierea acelor surse care intervin în dereglarea
procesului de aprovizionare cu resurse
Identificarea metodelor specifice de dezvoltare a parti

Nu

4

Comunicare ştiinţifică
Comunicare ştiinţifică

Asist. dr.
Marcel

Posea

Asist. dr. Manea Delia

I.V.

Managementul riscului, metode
matematice de calcul
Modelarea logisticii pentru rezultate
pozitive care se vor regasi in
managementul intreprinderii
Evoluţie şi tendinţe ale contabilităţii de
gestiune şi calculaţiei costurilor

de logistica din firma
Aplicarea matematicii în domeniul managementului
riscului
Gasirea unor modele si a acelor surse care intervin în
logistica intreprinderii pentru un management eficient

Nu
Nu

Trecerea în revistă a literaturii de specialitate privind
contabilitatea de gestiune şi schimbarea organizaţională
pentru a asigura baza proiectării unor noi metode de
calculaţie a costurilor

Publicare revista
Comunicare ştiinţifică
Articole

IV. Manifestări ştiinţifice organizate de facultate
Titlul manifestării

Conferinţa naţională cu participare internaţională
a Facultăţii de Ştiinţe juridice, economice şi
administrative cu tema : Justiţie şi management în
societatea modernă, ediţia a II-a.

Conferința - cu tema Principalele reglementări
din dreptul românesc privind parteneriatul public
– privat și Achizițiile Publice

Data manifestării

26-27.05.2017

Mai 2017

Locul
desfăşurării

Numele şi prenumele
responsabilului

Facultatea de Ştiinţe
juridice, economice şi
administrative, Braşov

Prof.univ.dr.
Ionaș Alexandru
Prof.univ.dr.
Pânzaru Stelian
Prof.univ.dr.
Dragomir Camelia
Prof.univ.dr.
Ștefănescu Roxana
Prof.univ.dr. Doval Elena
Conf.univ.dr.
Olteanu Camelia
Conf.univ.dr.
Weber Florentina Iuliana
Conf.univ.dr.
Cruceru Gica
Lector dr. Şerban Cernat Claudia
Asist.univ.dr. Negulescu Oriana
Asist.univ.dr.Posea I.V.Marcel

Facultatea de Ştiinţe
juridice, economice şi
administrative, Braşov în
colaborare cu Universitatea
Transilvania din Brașov

5

Prof.univ.dr. Ionaș Alexandru

Solicitări
aproximative

Caracterul
manifestării
(ex. Naţional
sau
Internaţional)

Natională, cu
participare
Internaţională

Naţională

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi
masteranzilor: Peerspective europene în
management, justiţie şi administraţie publică,
ediţia a II-a.

25.05.2017

Facultatea de Ştiinţe
juridice, economice şi
administrative, Braşov

Prof.univ.dr.
Pânzaru Stelian
Prof.univ.dr.
Dragomir Camelia
Prof.univ.dr. Doval Elena
Conf.univ.dr.
Olteanu Camelia
Conf.univ.dr.
Weber Florentina Iuliana
Conf.univ.dr.
Cruceru Gica
Lector dr. Şerban Cernat Claudia
Asist.univ.dr. Negulescu Oriana
Asist.univ.dr.Posea I.V.Marcel

V. Manifestări ştiinţifice la care unele cadre didactice îşi propun să participe (cu sau fără comunicare)7
Numele şi
Data
Participare CU sau
Titlul
Locul
Instituţia organizatoare
prenumele
manifestă
FĂRĂ comunicare
manifestării
desfăşurării
participantului
rii
17 th European
conference on
12-13
Lisabona –
Universitatea din
Prof.dr. Ionaș
digital
Cu comunicare
iunie 2017
Portugalia
Lisabona-Portugalia
Alexandru
government
(ECDG)
Conferința - cu
tema
Principalele
reglementări din
Facultatea de Ştiinţe
dreptul
juridice, economice şi
Prof.dr. Ionaș
românesc
Mai 2017
Braşov
administrative, Braşov și
Cu comunicare
Alexandru
privind
Universitatea Transilvania
parteneriatul
Brasov
public – privat și
Achizițiile
Publice
Justiţie şi
Facultatea de Ştiinţe
management în
26Prof.dr Pânzaru
juridice, economice şi
Braşov
Cu comunicare
societatea modernă,
27.05.207
Stelian
administrative, Braşov
ediţia a II-a.
7

Se vor include MAXIM două propuneri de participare pentru fiecare cadru didactic în parte.

6

Naţional

Titlul comunicării

Antreprenoriatul în economia de
piaţă din România

Academia de Studii
Economice, Bucureşti
Facultatea de Ştiinţe
juridice, economice şi
administrative, Braşov
Academia de Ştiinţe
Economice, Facultatea de
Management
Academia Oamenilor
de ştiinţă
Universitatea Petru Maior
Tg Mures

Universitatea Petru Maior
Tg Mures
Universitatea Spiru Haret;
Facultatea
de
Stiinte
juridice, economice si
administrative
Universitatea
Dimitrie
Cantemir

Universitatea de stat din
Moldova
Facultatea de Ştiinţe
juridice, economice şi
administrative, Braşov
Universitatea Spiru Haret;
Facultatea de Stiinte
juridice, economice si
administrative

Simpozion
internaţional

Octombrie
2017

Bucureşti

Justiţie şi
management în
societatea modernă,
ediţia a II-a.
Simpozion
internaţional

mai 2017

Braşov

Noiembrie
2017

Bucureşti

Simpozion
internaţional
Globalization,
Intercultural
Dialogue
and
National
Identity (GIDNI - 4).
Globalization,
Intercultural dialogue
and national identity
Justiţie şi
management în
societatea modernă,
ediţia a II-a.
“Eficienţa Normelor
Juridice”, ediţia a 6-a
–“Legislaţie naţională
şi internaţională
privind copiii
-

Aprilie
2017
Mai 2017

Bucureşti

Justiţie şi
management în
societatea modernă,
ediţia a II-a.
Justiţie şi
management în
societatea modernă,
ediţia a II-a.

Targu Mures

mai 2017

Tg. Mures

mai 2017

Brasov

25-27 mai
2017

Universitatea
Dimitrie
Cantemir

-

Prof.dr Pânzaru
Stelian

Cu comunicare
Cu comunicare

Prof.dr Dragomir
Camelia

Prof.dr Stefanescu
Roxana

Prof.dr. Doval
Elena

Cu comunicare

Managementul mediuluicomponenta a dezvoltării durabile

Cu comunicare

Educaţia antreprenorială din
România-perspective
COMPETITIVE BEHAVIOR AND
STRATEGIES
IN BUSINESS ENVIRONMENT

Cu

cu comunicare

Globalizarea
romanesti

cu comunicare

Strategii de schimbare pe piata muncii
in Romania

Mai 2017

Braşov

strategia

firmelor

Cu comunicare

Implicarea societăţii civile în procesul
decizional al statului

Cu comunicare

Instituţii şi mecanisme politico-juridice
privind
garantarea
supremaţiei
constituţiei
Modelarea sistemului economiei reale

Cu comunicare
Braşov

si

Conf.dr. Olteanu
Camelia

Chisinau

2627.05.207

Educaţia antreprenorială în
învăţământul superior din România.
Prezent şi perspective.
Managementul in societatea
cunoasterii

Conf.dr. Cruceru
Gica
Lector
dr.Şerban
Cernat
Claudia

7

Facultatea de Ştiinţe
juridice, economice şi
administrative, Braşov
Universitatea
creştina
Dimitrie Cantemir
Societatea Romana
Drept European

Scientific Conference
Rethinking
Social
Action. Core Values
in Practice
Justiţie şi
management în
societatea modernă,
ediţia a II-a.
The Gender
Construction of
Society

de
…

6-9 Aprilie
2017

Suceava
Lector dr.Şerban
Cernat Claudia

2627.05.207

Braşov

22-24
aprilie
2017

Bucuresti

18 – 20
mai 2017

Brasov

Cu comunicare
Lector dr.
Munteanu Ana

Uniunea Europeana in contextul crizei
factuale generate de brexit.
CU comunicare
Ion Necşulescu

Justitie
si
management
in
societatea moderna
USH, SJEA Bv

Brasov

Arestul la domicilu si rolul organelor
de
politie
in
controlul
si
supravegherea
acestei
masuri
preventive.

26-27 mai
2017
Universitatea Petru Maior
Tg Mures

Universitatea Spiru Haret;
Facultatea
de
Stiinte
juridice, economice si
administrative
Universitatea Spiru Haret;
Facultatea
de
Stiinte
juridice, economice si
administrative

conferinta
internationala
Globalization,
Intercultural dialogue
and national identity
Justiţie şi
management în
societatea modernă,
ediţia a II-a.
Justiţie şi
management în
societatea modernă,
ediţia a II-a.

mai 2017

Tg. Mures

Antreprenoriatul
globalizarii
Asist.dr. Negulescu
Oriana

mai 2017

Brasov

mai 2017

Brasov

in

contextul

cu comunicare
Abordari in managementul investitiilor
in resurse umane

Asist.dr. Posea
I.V.Marcel

VI. Cercetarea ştiinţifică a studenţilor/masteranzilor
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Managementul
riscului,
matematice de calcul

metode

A. Organizarea cercurilor ştiinţifice cu studenţi/masteranzi
Denumirea cercului
Coordonatori
Managementul strategic al personalului organizaţiei
Prof.univ. dr. Pânzaru Stelian
Antreprenoriat şi managementul micilor afaceri
Prof.univ.dr. Dragomir Camelia
Management și antreprenoriat
Prof.univ.dr. Ștefănescu Roxana
Asist.univ.dr. Negulescu Oriana
Managementul marketingului
Prof.univ.dr. Ștefănescu Roxana
Asist.univ.dr. Negulescu Oriana
Cerc stiintific de drept constitutional
Conf.univ.dr. Camelia Olteanu
Teorii ale integrării europene şi rolul statului în
Conf. univ. dr. Weber Florentina Iuliana
contextul globalizării Uniunii Europene
Statistică și economică economică
Conf.univ.dr. Cruceru Gica
Lect. univ. dr. Şerban Cernat Claudia
Studii comparative privind profesiile juridice liberale
Lect.univ.dr. Iordache Ion
Lect.univ.dr. Ştefu Ioan
Legal English
Lector univ dr Ana Munteanu
Cercul de management strategic

Asist. dr. Oriana Negulescu

Programarea şedinţelor
Lunar
Lunar
Martie, aprilie, mai 2017
Martie, aprilie, mai 2017
Lunar
07.03.2017, 04.04.2017, 09.05.2017,
Lunar
08.03.2017 orele 18:00-19:30-Sala 4
05.04.2016 orele 18:00-19:30-Sala 4
03.05.2016 orele 18:00-19:30-Sala 4
1 sedinta / luna in semestrul 2 al anului univ. 2016 2017
Lunar

B. Organizarea sesiunilor ştiinţifice cu studenţi/masteranzi
Tematica sesiunii

Perioada organizării
sesiunii

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor:
Peerspective europene în management, justiţie şi administraţie publică,
ediţia a II-a.
25.05.2017

Data: 15.12.2016

Responsabili
Prof.univ.dr. Ionaș Alexandru
Prof.univ.dr. Pânzaru Stelian
Prof.univ.dr. Dragomir Camelia
Prof.univ.dr. Ștefănescu Roxana
Conf.univ.dr. Olteanu Camelia
Conf.univ.dr. Weber Florentina Iuliana
Conf.univ.dr. Cruceru Gica
Lect. univ. dr. Şerban Cernat Claudia
Asist.univ.dr. Negulescu Oriana
Asist.dr. Posea I.V.Marcel

Prof.univ.dr. Pânzaru Stelian
Director Departament Științe economice
Conf.univ.dr. Weber Iuliana
Director Departament Științe juridice și administrative
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Decan,
Conf.univ.dr. Cruceru Gica
Responsabil cu cercetarea ştiinţifică

Conf.univ. dr. Olteanu Camelia Nicoleta
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