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Candidat: TUDOSE Mihaela-Brînduşa – doctor în domeniul Finanţe din anul 
2005, lector univ. din anul 2005 
 

1. Teza de doctorat 
TI Tudose Mihaela-Brînduşa, Optimizarea structurii financiare a întreprinderii, 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, susţinerea tezei 16.0.2.2005, conducător ştiinţific prof. 
univ. dr. Vasile Cocriş, referenţi: prof. univ. dr. Horia Cristea, prof. univ. dr. Ioan 
Talpoş 

2. Cărţi şi îndrumare publicate în edituri recunoscute CNCSIS 
CI Tudose Mihaela-Brînduşa, Gestiunea capitalurilor întreprinderii. Optimizarea 

structurii financiare, Editura Economică, Bucureşti, 2006, ISBN (10) 973-709-263-5, 
ISBN (13) 978-973-709-263-2; 

C2 Tudose Mihaela-Brînduşa, Finanţe. Elemente teoretice şi practice, Editura Sedcom 
Libris, Iaşi, 2008, ISBN 978-973-670-307-2.

3. Articole sau studii publicate 
în reviste cotate ISI, (echivalate prin reviste recunoscute CNCSIS, cf. OM. 

5098/3.10.2005, completat cu OM 3548/6.04.2006) 
Rl Tudose Mihaela-Brînduşa, Particular aspects regarding the management of taxes and 

duties (Aspecte parliculare privind managementul taxelor şi impozitelor), Revista 
„Management şi inginerie economică”, Cluj-Napoca (6 p. A4, lucrare acceptată spre 
publicare conform adeverinţei ataşate), ISSN 1583-624X, Categoria B+ CNCSIS, cod 
79, revistă BDI, nr. 2/2009, (inclusă în MAPA CU LUCRĂRI REPREZENTATIVE)

R2 Tudose Mihaela-Brînduşa, The management of the enterprise's financial structure 
(Managementul structurii financiare a întreprinderii), Revista „Management-
Marketing”, Bucureşti (12 p. A4, lucrare acceptată spre publicare conform adeverinţei 
ataşate), ISSN 1582-5450, Categoria B+ CNCSIS, cod 864, revistă BDI, nr. 2/2009, 
(inclusă în MAPA CU LUCRĂRI REPREZENTATIVE)

3.1. Alte articole publicate în reviste de specialitate recunoscute 
R3 Tudose Mihaela-Brînduşa, Cuantificarea rentabilităţii şi riscurilor prin prisma 

sistemului informaţional financiar-contabil, în revista CECCAR „Contabilitatea, 
expertiza şi auditul afacerilor”, pp. 46-51, decembrie 2006; ISSN 1454 - 9263; revistă 
cotată C (în anul 2006) 

R4 Tudose Mihaela-Brînduşa, Indicatori de apreciere a structurii financiare a 
întreprinderii, în Revista FINANŢE PUBLICE ŞI CONTABILITATE, pp. 21-27, 
octombrie 2006; ISSN 1582-9774; revistă cotată D (în anul 2006) 

R5.1 Tudose Mihaela-Brînduşa, Necesitatea, oportunitatea şi implicaţiile majorării 
capitalului social(III), în revista CECCAR „Contabilitatea, expertiza şi auditul 
afacerilor”, pp. 18-22, martie 2006; ISSN 1454 - 9263; revistă cotată C (în anul 2006) 
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R5.2 Tudose Mihaela-Brînduşa, Necesitatea, oportunitatea şi implicaţiile majorării 
capitalului social (II), în revista CECCAR “Contabilitatea, expertiza şi auditul 
afacerilor”, pp. 21-28, februarie 2006; ISSN 1454 - 9263; revistă cotată C (în anul 
2006) 

R5.3 Tudose  Mihaela-Brînduşa, Necesitatea,   oportunitatea  şi  implicaţiile  majorării 
capitalului social (I),  în revista CECCAR “Contabilitatea, expertiza şi auditul 
afacerilor”, pp. 23-26, ianuarie 2006; ISSN 1454 - 9263; revistă cotată C (în anul 2006) 

R6 Tudose Mihaela-Brînduşa, Optimizarea structurii financiare a întreprinderii, în revista 
„Tribuna economică”, pp 60-61, 67, voi. 16, nr. 30/2005, ISSN 1018-0451; revistă 
cotată D (în anul 2006) 

R7 Tudose Mihaela-Brînduşa, Structura financiară a întreprinderii, în revista „Tribuna 
economică”, pp 67-68, voi. 16, nr. 28/2005; ISSN 1018-0451; revistă cotată D (în anul 
2006) 

R8 Tudose Mihaela-Brînduşa, Coordonatele generale ale conceptului de capital, în 
Revista FINANŢE PUBLICE ŞI CONTABILITATE, pp. 43-44, septembrie 2005; 
ISSN 1582-9774 

R9 Tudose Mihaela-Brînduşa, Rentabilitatea întreprinderii - măsură a eficienţei sale 
economice, în Revista FINANŢE PUBLICE ŞI CONTABILITATE, pp. 24-25, iulie-
august2005; ISSN 1582-9774 

R10 Tudose Mihaela-Brînduşa, Rentabilitatea şi agregatele sale, în Revista FINANŢE 
PUBLICE ŞI CONTABILITATE, pp. 24-27, iunie 2005; ISSN 1582-9774 

R11.1 Tudose Mihaela-Brînduşa, Modele de optimizare a structurii financiare a 
întreprinderii III, Optimizarea structurii financiare în contextul asigurării echilibrului 
financiar. în revista CECCAR “Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor”, pp. 41-
46, iulie 2005; ISSN 1454 - 9263; cotată D (în anul 2005) 

R11.2 Tudose Mihaela-Brînduşa, Modele de optimizare a structurii financiare a 
întreprinderii II, Optimizarea structurii financiare prin prisma criteriului rentabilităţii 
financiare, în revista CECCAR “Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor”, pp. 37-
44, martie 2005; ISSN 1454 - 9263; cotată D (în anul 2005)

R11.3 Tudose Mihaela-Brînduşa, Modele de optimizare a structurii financiare a 
întreprinderii I, Optimizarea structurii financiare pe baza criteriului costului de 
finanţare,, în revista CECCAR “Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor”, pp. 46-
52, februarie 2005; ISSN 1454 - 9263; cotată D (în anul 2005) 

R12 Tudose Mihaela-Brînduşa, Evoluţia şi relevanţa teoriilor privind structura financiară 
optimă, în revista CECCAR “Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor”, pp. 42-49, 
mai 2005; ISSN 1454 - 9263; cotată D (în anul 2005) 

4. Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale (cu ISSN 
sau ISBN)

Vil Tudose Mihaela-Brînduşa, Finanţarea întreprinderii sub impactul psihologiilor 
manageriale în lucrarea Psihologie managerială şi management relaţional. 
Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2002 (pp. 221-
228) - ISBN 9975-931-03-0 
- volum al Conferinţei ştiinţifice internaţionale, „Psihologie managerială şi management 
relaţional”, 19-20 decembrie 2001; organizator Laboratorul de psihologie managerială 
aplicată din cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo”, Bălţi. 

Vi2 Tudose Mihaela-Brînduşa, Analiza dinamică a bugetului de stat în perioada de 
tranziţie, în lucrarea „Managementul tranziţiei”, Editura Niculescu S.R.L., Bucureşti, 
2000, (pp. 137-142)-ISBN973-568-444-6 
- volum al seminarului internaţional cu tema „Managementul tranziţiei” organizat de 
Universitatea „Valahia” din Târgovişte, 27-28 octombrie 2000 
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Vi3 Tudose Mihaela-Brînduşa, Funcţionarul public - statut şi atribuţii, în lucrarea 
„Formarea de specialişti şi calitatea serviciilor publice în administraţia publică”, 
Editura Sedcom Libris, Iaşi, voi I, 2001, pp. 323-327, ISBN 973-8028-33-7  
- volum al Conferinţei internaţionale   de administraţie publică cu tema „Formarea 
funcţionarului public - premisă a creşterii calităţii serviciilor publice” organizat de 
Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Iaşi, 
20-21 octombrie 2000 

5. Proiecte de cercetare-dezvoltare pe baza de contract/ grant CNCSIS
P1 Program prioritar de cercetare al Academiei Române pentru anul 2009 „Evaluarea stării 

economiei   naţionale   (ESEN)”,   tema   de   cercetare:   Intervenţionismul  şi 
performanţele financiare la nivel  microeconomic; Centrul de Cercetări Financiare şi 
Monetare “Victor Slăvescu” Bucureşti, Coordonator proiect: cercetător ştiinţific II, dr. 
Mihail Dimitriu, valoare 101.874 lei; durata 11 luni;  
- Tudose Mihaela-Brînduşa - membru

P2 Program fundamental al Academiei Române „Evaluarea stării economiei naţionale 
(ESEN 2009-2010)”, tema de cercetare: Efectele reformei fiscale în România,  în 
contextul reformei fiscale din Uniunea Europeană; Centrul de Cercetări Financiare şi 
Monetare “Victor Slăvescu” Bucureşti; Coordonator proiect: cercetător ştiinţific II, dr. 
Mihail Dimitriu; valoare 208.420 lei; durata 11 luni;  
- Tudose Mihaela-Brînduşa - membru

P3 Program „Parteneriate în domeniile prioritare”; categoria de program: PC; denumirea
proiectului: Sistem flexibil inovativ pentru deformări plastice de performanţă prin
hidroformare de înaltă presiune - hydroforming; contractor Institutul Naţional de
Inventică Iaşi; autoritatea contractantă Centrul Naţional de Management Programe;
contribuţia personală s-a materializat în elaborarea şi optimizarea planului de finanţare 
pentru echipamente şi servicii în cadrul proiectului, precum şi elaborarea de strategii 
pentru viitoare abordări pe aceeaşi tematică de proiect; director de contract: prof. univ. 
dr. Boris Plăhteanu, valoare: 1.650.000 lei; durata 27 luni; 
- Tudose Mihaela-Brînduşa – membru 

P4 Program „Cercetare de excelenţă”; categoria de proiect: Modulul I CEEX; denumirea 
proiectului:   Materiale   siliconice   nanostructurale   multifuncţionale;   contract   de 
finanţare pentru execuţie proiecte nr.  52/2006;  contractor  Institutul de Chimie 
Macromoleculară „P. Poni” Iaşi; autoritatea contractantă Universitatea Politehnică din 
Bucureşti; sarcini atribuite (în calitatea de responsabil financiar): conducere activitate 
financiar-contabilă; întocmire documentaţii aferente desfăşurării activităţii financiare; 
fundamentarea principalilor indicatori de costuri, eficienţă, rentabilitate; urmărirea 
execuţiei planurilor financiare previzionate; experienţă managerială;director modul:
prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu; director proiect: dr. Maria Cazacu; director 
Program Cercetare de Excelenţă: Monica Aurite; valoarea proiectului 1.250.000 lei;
durata 28 luni; - Tudose Mihaela-Brînduşa – membru 

P5 Program „Parteneriate în domeniile prioritare”; categoria de proiect: PC; denumirea 
proiectului: Modelare şi conducere automată utilizând instrumente ale inteligenţei 
artificiale pentru aplicaţii în chimie şi inginerie de proces; contract de finanţare pentru 
execuţie proiecte nr. 71006/18.06.2007; contractor Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”
Iaşi; autoritatea contractantă Centru Naţional de Management Programe; sarcini 
atribuite (în calitatea de responsabil financiar): conducere activitate financiar-contabilă; 
întocmire documentaţii aferente desfăşurării activităţii financiare; fundamentarea 
principalilor indicatori de costuri, eficienţă, rentabilitate; urmărirea execuţiei planurilor 
financiare previzionate; experienţă managerială;director Program: Nicolae Naum; 
director proiect: prof. dr. ing. Silvia Curteanu; valoarea proiectului 1.650.000 lei; durata 
36 luni  
- Tudose Mihaela-Brînduşa - membru



 4

 
6 Alte articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale, 

lucrări prezentate la diferite seminarii
6.1. Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale (cu ISSN) 
El Tudose Mihaela-Brînduşa, Abordarea riscului prin prisma întreprinderii, publicat în 

Buletinul ştiinţific 8 (1), Editura Fundaţiei “Gh. Zane” din Iaşi, 2004 (pp. 67-72) -ISSN 
1224-9475; articolul a fost susţinut în cadrul sesiunii ştiinţifice cu tema “Mecanismele 
economice în contextul lărgirii Europene şi tendinţelor de globalizare a vieţii 
economice” (Iaşi, Universitatea “Gh. Zane” din Iaşi în colaborare cu Academia 
Română - filiala Iaşi şi Asociaţia Română de Marketing - filiala Iaşi) 

E2 Tudose Mihaela-Brînduşa, Optimul la nivelul întreprinderii, publicat în Buletinul 
ştiinţific 7 (1), Editura Fundaţiei “Gh. Zane” din Iaşi, 2003 (pp. 71-76) - ISSN 1224-
9475; articolul a fost susţinut în cadrul sesiunii ştiinţifice cu tema „Efectele economice 
şi sociale ale globalizării” (Iaşi, Universitatea “Gh. Zane” din Iaşi în colaborare cu 
Academia Română - filiala Iaşi şi Asociaţia Română de Marketing -filiala Iaşi) 

E3 Tudose Mihaela-Brînduşa, Rentabilitatea întreprinderilor private, publicat în 
Buletinul ştiinţific 6 (2), Editura Fundaţiei “Gh. Zane” din Iaşi, 2002 (pp. 65-70) -ISSN 
1224-9475; articolul a fost susţinut în cadrul sesiunii ştiinţifice cu tema 
„Macrostabilizarea şi dezvoltarea sectorului privat din România” (Iaşi, Universitatea 
“Gh. Zane” din Iaşi în colaborare cu Academia Română - filiala Iaşi şi Asociaţia 
Română de Marketing - filiala Iaşi) 

E4 Tudose Mihaela-Brînduşa, Capitalul - concept şi conţinut, publicat în Buletinul 
ştiinţific 6 (1), Editura Fundaţiei “Gh. Zane” din Iaşi, 2002 (pp. 61-66) - ISSN 1224-
9475; articolul a fost susţinut în cadrul sesiunii ştiinţifice cu tema „Mecanismele pieţei 
în contextul relaţiilor economice internaţionale actuale din România” (Iaşi, 
Universitatea “Gh. Zane” din Iaşi în colaborare cu Academia Română - filiala Iaşi şi 
Asociaţia Română de Marketing - filiala Iaşi) 

E5 Tudose Mihaela-Brînduşa, Oportunităţi de finanţare a întreprinderii, publicat în 
Buletinul ştiinţific 5 (2), Editura Fundaţiei “Gh. Zane” din Iaşi, 2001 (pp. 68-71) -ISSN 
1224-9475; articolul a fost susţinut în cadrul sesiunii ştiinţifice cu tema „Diversitatea 
marketingului, imperativ al creşterii eficienţei activităţii economico-sociale” (Iaşi, 
Universitatea “Gh. Zane” din Iaşi în colaborare cu Academia Română -filiala Iaşi şi 
Asociaţia Română de Marketing - filiala Iaşi) 

E6 Tudose Mihaela-Brînduşa, Costul şi rentabilitatea fondurilor întreprinderii, publicat în 
Buletinul ştiinţific 5 (2), Editura Fundaţiei “Gh. Zane” din Iaşi, 2001 (pp. 51-56) -
ISSN 1224-9475; articolul a fost susţinut în cadrul sesiunii ştiinţifice cu tema 
„Diversitatea marketingului, imperativ al creşterii eficienţei activităţii economico-
sociale” (Iaşi, Universitatea “Gh. Zane” din Iaşi în colaborare cu Academia Română -
filiala Iaşi şi Asociaţia Română de Marketing - filiala Iaşi) 

E7 Tudose Mihaela-Brînduşa, Implicaţiile aporturilor în bani şi în natură asupra 
patrimoniului firmei, publicat în Buletinul ştiinţific 5 (1), Editura Fundaţiei “Gh. Zane” 
din laşi, 2001 (pp. 48-55) - ISSN 1224-9475; articolul a fost susţinut în cadrul sesiunii 
ştiinţifice cu tema „Funcţionalitatea pieţelor din România în perioada actuală a 
tranziţiei” (Iaşi, Universitatea “Gh. Zane” din Iaşi în colaborare cu Academia Română -
filiala Iaşi şi Asociaţia Română de Marketing - filiala Iaşi) 

E8 Tudose Mihaela-Brînduşa, Creditarea – factor de risc şi rentabilitate, publicat în 
Buletinul ştiinţific 5 (1), Editura Fundaţiei “Gh. Zane” din Iaşi, 2001 (pg. 37-43) -ISSN 
1224-9475; articolul a fost susţinut în cadrul sesiunii ştiinţifice cu tema 
„Funcţionalitatea pieţelor din România în perioada actuală a tranziţiei” (Iaşi, 
Universitatea “Gh. Zane” din Iaşi în colaborare cu Academia Română - filiala Iaşi şi 
Asociaţia Română de Marketing - filiala Iaşi) 
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E9 Tudose Mihaela-Brînduşa, Politica financiară şi rolul său în eficientizarea activităţii 

întreprinderii, publicat în Buletinul ştiinţific 4 (2), Editura Fundaţiei “Gh. Zane” din 
Iaşi, 2000 (pp. 96-101) - ISSN 1224-9475; articolul a fost susţinut în cadrul sesiunii 
ştiinţifice cu tema „Aspecte privind stadiul realizărilor şi perspectivele tranziţiei la 
economia de piaţă în România” (Iaşi, Universitatea “Gh. Zane” din Iaşi în colaborare cu 
Academia Română - filiala Iaşi şi Asociaţia Română de Marketing -filiala Iaşi) 

E10 Onofrei, Mihaela; Tudose Mihaela-Brînduşa, Posibilităţi de majorare a capitalului 
firmei şi efectele majorării, publicat în Buletinul ştiinţific 4 (2), Editura Fundaţiei “Gh. 
Zane” din Iaşi, 2000 (pp. 39-44) - ISSN 1224-9475; articolul a fost susţinut în cadrul 
sesiunii ştiinţifice cu tema „Aspecte privind stadiul realizărilor şi perspectivele 
tranziţiei la economia de piaţă în România” (Iaşi, Universitatea “Gh. Zane” din Iaşi în 
colaborare cu Academia Română şi Asociaţia Română de Marketing - filiala Iaşi) 

El1 Tudose Mihaela-Brînduşa, Finanţe şi fiscalitate la nivel micro şi macroeconomic în 
perioada de tranziţie la economia de piaţă, publicat în Buletinul ştiinţific 3 (2), Editura 
Fundaţiei “Gh. Zane” din Iaşi, 1999 (pp. 77-85) - ISSN 1224-9475; articolul a fost 
susţinut în cadrul sesiunii ştiinţifice cu tema „Privatizarea, restructurarea şi 
modernizarea - procese fundamentale ale tranziţiei la economia de piaţă în România” 
(Iaşi, Universitatea “Gh. Zane” din Iaşi în colaborare cu Academia Română - filiala Iaşi 
şi Asociaţia Română de Marketing - filiala Iaşi)

6.2. Alte articole susţinute în cadrul diverselor seminarii 
E12 Tudose Mihaela-Brînduşa, Abordarea dinamică a finanţelor publice locale româneşti, 

articol susţinut în cadrul seminarului „Taxele locale şi importanţa lor pentru autonomia 
locală a comunităţii” coordonat de prof. dr. h.c. Peter Fricdricg (Universitat der 
Bundeswehr Munchen) şi organizat de fundaţia Hanns-Siedel, secţiunea „Introducere în 
tematica seminarului”, Centrul Cultural German, 8-9 septembrie 2005; 

E13 Tudose Mihaela-Brînduşa, Transpunerea impozitelor şi taxelor locale prin prisma 
legislaţiei româneşti, articol susţinut în cadrul seminarului „Taxele locale şi importanţa 
lor pentru autonomia locală a comunităţii” coordonat de prof. dr. h.c. Peter Friedricg 
(Universitat der Bundeswehr Munchen) şi organizat de fundaţia Hanns-Siedel, 
secţiunea „Introducere în tematica seminarului”, Centrul Cultural German, 8-9 
septembrie 2005; 

6.3. Alte lucrări. Cursuri universitare editate şi materiale didactice 
E14 Tudose Mihaela-Brînduşa, Finanţele întreprinderii. Suport de curs, Editura Fundaţiei 

Academice „Gh. Zane” Iaşi, 2007, format B5 (ISO), 138 pagini, curs disponibil şi în 
varianta on-line la adresa http://www.universitateazane.ro/carte-fisc 

E15 Tudose Mihaela-Brînduşa, Finanţe generale. Suport de curs şi seminar, Editura
Fundaţiei Academice „Gh. Zane” Iaşi, 2007, format A4, 142 pagini; curs disponibil şi 
în varianta on-line la adresa http://www.universitateazane.ro/carte-fsc 

E16 Tudose Mihaela-Brînduşa, Coordonate contemporane privind trăsăturile finanţelor 
publice, articol publicat în Revista „Univers economic” fondată de Universitatea „Gh. 
Zane” din Iaşi, nr. 1/2009, ISSN 2065-8915.

E17 Tudose Mihaela-Brînduşa, Bugete publice şi fiscalitate. Suport de curs şi aplicaţii, 
afişat pe portalul Facultăţii de Ştiinţe Politice (pentru studenţii de anul III), 
Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, 2007, 48 pagini, format A4; 

E18 Tudose Mihaela-Brînduşa, Management financiar-contabil, curs pe suport CD, 
Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală, Iaşi, 2004, 
format A4, 37 pagini + 62 slide-uri ppt*) 

E19 Tudose Mihaela-Brînduşa, Managementul taxelor şi impozitelor, curs pe suport CD, 
Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală, Iaşi, 2007, 
25 pagini + 132 slide-uri ppt*) 

*) conform adeverinţei anexate (nr. 167/28.04.2009) 
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E20 Tudose Mihaela-Brînduşa, Mareş Ioana, Tehnici financiare, bugetare şi contabile, 

curs pe suport CD, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică 
Locală, Iaşi, 2007, 40 pagini + 78 slide-uri ppt*) 

E21 
 

Tudose Mihaela-Brînduşa, Proces bugetar şi finanţe, curs pe suport CD, Centrul 
Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală, Iaşi, 2007, 21 
pagini + 81 slide-uri ppt*) 

E22 Tudose Mihaela-Brînduşa, Proces bugetar şi finanţe, curs pe suport CD, Centrul 
Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală, Iaşi, 2006, 38 
pagini + 89 slide-uri ppt*)  

E23 Tudose Mihaela-Brînduşa, Politici publice, curs pe suport CD, Centrul Regional de 
Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală, laşi, 2006, 106 pagini +151 
slide-uri ppt*) 

E24 Tudose Mihaela-Brînduşa, Managementul administraţiei publice locale în contextul 
globalizării,   curs   pe   suport   CD,   Centrul   Regional   de   Formare   Continuă 
pentru Administraţia Publică Locală, Iaşi, 2007, 55 pagini + 141 slide-uri ppt*) 

E25 Tudose Mihaela-Brînduşa, Management bugetar, curs pe suport CD, Centrul 
Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală, Iaşi, 2007, 48 
pagini + 203 slide-uri ppt*) 

6.4. Alte activităţi de cercetare
E26 Proiect de cercetare ştiinţifică cu tema Marketingul relaţional, etapă actuală în 

dezvoltarea marketingului (I şi II), Coordonator proiect prof. univ. dr. Petre 
Mâlcomete, Universitatea „Gh. Zane” Iaşi, finanţare internă, 2007 şi 2008, cercetare 
valorificată prin publicări în volumul de lucrări din cadrul Academiei Române Filiala 
Iaşi. 

E27 Proiect de cercetare ştiinţifică cu tema Mutaţii în comunicarea de marketing a firmelor 
româneşti (I şi II), Coordonator proiect prof. univ. dr. Mariana Bucur-Sabo, 
Universitatea „Gh. Zane” Iaşi, finanţare internă, 2007 şi 2008, cercetare valorificată 
prin publicări în volumul de lucrări din cadrul Academiei Române Filiala Iaşi. 

E28 Proiect de cercetare ştiinţifică cu tema Serviciile de marketing şi importanţa lor în 
programul strategic al întreprinderii, Coordonator proiect prof. univ. dr. Petre 
Mâlcomete, Universitatea „Gh. Zane” Iaşi, finanţare internă, 2008, cercetare 
valorificată prin publicări în volumul de lucrări din cadrul Academiei Române Filiala 
Iaşi. 

E29 Proiect de cercetare ştiinţifică cu tema Demersul epistemologic şi studierea 
problemelor de marketing, Coordonator proiect prof. univ. dr. Petre Mâlcomete, 
Universitatea „Gh. Zane” Iaşi, finanţare internă, 2009, cercetare în curs ce va fi 
valorificată prin Comunicări ştiinţifice şi publicări în Buletinul Ştiinţific al Fundaţiei 
„Gh. Zane” din Iaşi. 

*) conform adeverinţei anexate (nr. 167/28.04.2009) 
 
 
 
 

Candidat, 
Lector univ. dr. TUDOSE Mihaela-Brînduşa 

 
 
 


