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Facultății de Management Financiar Contabil se desfăşoară în sfera cercetărilor fundamentale şi
aplicative din domeniul economic, cu orientare spre creşterea capacităţii de generare de noi cunoştinţe
ştiinţifice, în vederea asigurării suportului teoretic şi practic, necesar progresului în domeniul ştiinţelor
economice în general şi al contabilităţii şi informaticii de gestiune, în special.
Domenii de cercetare:
§ teorie şi practică contabilă;
§ contabilitate publică, contabilitate creativă;
§ contabilitate informatizată;
§ management financiar-contabil şi analiză economico-financiară;
§ politici şi strategii bugetare;
§ modelare şi prognoză economică.
CIEL Manager, parte integrantă a Centrului European de Studii Manageriale în Administrarea
Afacerilor al Facultăţii de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, a fost creat în urma
derulării contractului de cercetare nr. 267/09.11.2006 „Utilizarea pachetului de programe Ciel în cadrul
procesului de învăţământ superior de specialitate”, încheiat cu firma CIEL ROMÂNIA S.A. director de
proiect – Conf. univ. dr. Bogdan Anca Mădălina.
Laboratorul de Contabilitate Informatizată este dotat cu programul de contabilitate CIEL
EXPERT CONTABIL versiunea reţea.
Coordonatorul laboratorului şi al Cercului studenţesc de contabilitate şi management aplicat,
este: Conf. univ. dr. Bogdan Anca Mădălina.

Ø MISIUNE

Programele de contabilitate, sunt esenţiale pentru buna derulare a activităţii unei companii.
Utilizarea computerului şi a software-ului corespunzător, face ca ţinerea contabilităţii unei entităţi
patrimoniale să devină mult mai uşoară, în condiţiile economisirii considerabile a timpului afectat
lucrului.
În plus, prin intermediul unui program computerizat de contabilitate, pot fi înregistrate mult mai
multe informaţii într-un timp relativ scurt, munca este astfel uşurată, iar rezultatele sunt mult mai fiabile.
Necesitatea înfiinţării unui laborator de cercetare cu tematica de contabilitate computerizată, se
adresează studenţilor şi absolvenţilor de facultăţi cu profil economic, care prin programele analitice ale
materiilor de specialitate studiate nu reuşesc să depăşească bariera dintre teorie şi aplicarea ei în
practică.
Implicarea mediului ştiinţific universitar în identificarea şi rezolvarea problemelor cu care se
confruntă practicienii din domeniul economic a reliefat faptul că activitatea ştiinţifică şi didactică trebuie
să se bazeze pe aplicaţiile economice computerizate.
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Ø OBIECTIVE

ü Constituirea de colective permanente de cercetare pe următoarele domenii de interes:
contabilitate, management, informatică şi econometrie.
ü Formarea studenţilor şi masteranzilor pentru cercetare ştiinţifică performantă
ü Achiziţionarea bazei tematice pentru proiecte de cercetare fundamentală şi cercetare aplicativă
ü Identificarea şi activarea surselor de finanţare pentru proiecte de cercetare
ü Iniţierea proiectelor de cercetare fundamentală şi aplicativă
ü Modelarea matematică a fenomenelor economice şi proiectarea sistemelor informatice care
implementează aceste modele
ü Valorificarea rezultatelor cercetării prin: comunicări ştiinţifice, articole, brevete, lucrări în colectiv
de autori etc.
ü Furnizarea de consultanţă pe probleme în domeniul financiar-contabil şi managementului

Ø MODALITATE DE LUCRU

CIEL Manager – Cerc și Laborator de Contabilitate Informatizată pune la dispoziţia studenţilor
şi masteranzilor interesați, informaţii actualizate despre cele mai importante instrumente de evidenţă
contabilă. Aceștia vor avea posibilitatea să lucreze pe diferitele tipuri de jurnale şi să înveţe
administrarea lor, despre registrul de casa şi jurnalul operaţiunilor bancare, despre amortizarea
mijloacelor de producţie şi controlul stocurilor.
Printre cele mai importante aspecte abordate se vor regăsi: balanţele de verificare, bilanţul
contabil, precum şi gestionarea salariilor în CIEL.
Configuraţia minimă pentru instalarea programului este: procesor Pentium III 800 MHz cu 256
MB RAM şi 1 GB spaţiu liber pe disc, sistem de operare MS Windows 98 SE, 2000, 2003, XP.
Configuraţia recomandată e formată din: procesor Pentium IV 2.4 GHz cu 512 MB RAM, imprimantă
compatibilă Windows, unitate CD-ROM, sistem de operare Windows XP Professional.
Laboratorul va fi dotat cu un număr de 15 calculatoare la care vor putea lucra 30 de studenţi
sau masteranzi în echipe de câte 2. În cadrul Laboratorului de Contabilitate Informatizată sunt atraşi
studenţii şi masteranzii participanţi la cercurile de contabilitate şi management aplicat. Astfel, în
decursul anilor s-au format mai multe colective de lucru formate din studenţi şi masteranzi, care au
dezbătut următoarele teme:
§ Repere istorice şi legislative privind contabilitatea societăţilor comerciale
§ Premisele contabilităţii româneşti aliniate la Standardele Internaţionale de Contabilitate şi de
Raportare Financiară
§ Managementul pe bază de motivare a activităţilor contabile în cadrul firmei moderne
§ Managementul riscului
§ Comportamentul pieţei forţei de muncă
§ Metodologia elaborării bugetelor instituţiilor publice
§ Fuziunea prin contopire a societăţilor comerciale
§ Contabilitatea şi gestiunea stocurilor la instituţiile publice
§ Metodologia elaborării bugetelor instituţiilor publice
§ Resurse financiare publice

Ø RESURSELE FINANCIARE
Resursele financiare ale laboratorului provin din: finanţare din partea Universităţii, granturi de
cercetare, contracte de cercetare cu mediul economic, tipărirea, editarea de reviste şi lucrări în
domeniu, sponnsorizări, donaţii.

Coordonator Laborator de Contabilitate Informatizată:
Conf. univ. dr. Bogdan Anca Mădălina
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