Academia de Studii Economice din Bucureşti
Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat

Numărul de locuri și temele de cercetare scoase la concurs
pentru admiterea la studii universitare de doctorat
în anul universitar 2021 – 2022 – sesiunea SEPTEMBRIE
Number of places and research themes
admission exam for academic year 2021 – 2022 – SEPTEMBER SESSION
Școala doctorală: Administrarea afacerilor

Nr.
crt

Nume si prenume
conducător de doctorat
/Supervisor

Doctoral School: Business Administration

Nr.
Locuri
Places

1.

Lector univ. dr. Mihail Buşu

1

2.

Prof. univ. dr. Dincă Violeta Mihaela

2

Prof. univ. dr. Puiu Nistoreanu
3.

în cotutelă cu
Prof. univ. dr. Dorin Popescu

2

Titlul temei de cercetare scoase la concurs
1. Modele inovative şi integrate de
management al performanţei în organizaţiile
educaţionale alternative
1. Modalități de dezvoltare a mediului de
afaceri din România prin intermediul
digitalizării/revoluției industriale 4.0.
2. Analiza contextuală a nevoilor de
reconversie socio-profesională a angajaților.
1. Turismul şi dezvoltarea durabilă, binom al
valorificării superioare a resurselor
comunităţilor locale.
2. Abordări pragmatice ale valorizării prin
activităţi de turism a patrimoniului

Research theme
1. Innovative and integrated performance
management models in alternative educational
organizations
1. Methods of developing the business
environment in Romania through
digitalization/industrial revolution 4.0.
2.Contextual analysis of the socio-professional
needs for reconversion of employees.
1. Tourism and sustainable development, a
binomial of the superior capitalization of the
resources of the local communities.
2. Pragmatic approaches to valorization through
heritage tourism activities cultural (material/

4.

5.

6.

Prof. univ. dr. Carmen Păunescu

Prof. univ. dr. Corina Pelău

Prof. univ. dr. Dorin-Vicențiu
Popescu

1

1

2

cultural(material/imaterial) din zonele
urbane/rurale din România.
3. Inovarea şi creativitatea, soluţii ale
relansării competiţiei în afacerile din sectorul
terţiar.
4. Model de sustinere a dezvoltarii afacerilor
micilor mestesugari traditionali utilizand ca
vector turismul.
1. Modelarea afacerilor în era digitală și noul
context economic (determinat de pandemia
SARS-CoV-2).
2. Determinanți antreprenoriali și
instituționali ai creșterii întreprinderilor mici.
3. Modele de vizualizare a cunoașterii și
transformarea digitală a afacerii.
1. Percepția proprietății asupra roboților și
impactul acestuia asupra comportamentului
consumatorilor.
2. Rolul influencerilor și a conținutului
generat de utilizatori asupra credibilității
informațiilor și asupra comportamentului
consumatorului.
3. A fi un lider “uman” în era inteligenței
artificiale.
4. Rolul inteligenței artificiale pentru
optimizarea energetică și dezvoltarea caselor
inteligente în economia circulară.
1.Mutații în stilurile alimentare contemporane
din România. Slow food versus fast food.
2.Promovarea produselor tradiționale-vector
de creștere a competitivității pieței
agroalimentare românești.
3.Produsele ecologice-mijloace de valorificare
superioară a potențialului pieței
agroalimentare românești.

immaterial) in urban areas/rural areas in
Romania.
3. Innovation and creativity, solutions to
relaunch competition in the business of tertiary
sector.
4. Model to support the business development of
small traditional craftsmen using tourism as a
vector.
1. Business modelling in the digital era and the
new economic context (determined by the SARSCoV-2 pandemic).
2. Entrepreneurial and institutional
determinants of small business growth.
3. Knowledge visualisation models and the
digital business transformation.
1. Ownership perception of robots and its
impact on consumer behavior.
2. The role of influencers and user generated
content on credibility of information and on the
behavior of consumers.
3. Being ”human” leader in artificial intelligence
era.
4. The role of artificial intelligence for energetic
optimization and the development of smart
homes in a circular economy.
1.Mutations in the contemporary food styles in
Romania. Slow food versus fast food.
2.The promotion of the traditional products-vector
for the growth of the competitiveness in the
Romanian agri-food market.
3.Ecological products-means of the superior
capitalization of the Romanian agri-food market
potential.

7.

Prof. univ. dr. Roxana Sârbu

2

8.

Prof. univ. dr. Adrian Tanțău

1

9.

Prof. univ. dr. Gabriela Țigu

1

10.

Prof. univ. dr. Simona Vasilache

2

11.

Prof. univ. dr. Cristinel Vasiliu

1

4.Cercetări privind importanța alimentelor
obținute din OMG-uri în realizarea siguranței
alimentare a consumatorilor din România.
5.Cercetări privind relația biunivocă dintre
sistemele moderne de etichetare și protecția
consumatorului de alimente din România.
6.Managementul siguranței alimentelor.
Aplicații ale sistemului HACCP în industria
ospitalității.
7.Studiul privind comportamentul
consumatorului de produse agroalimentare în
situații de criză.

4 Research regarding to the importance of the GMOs
foods in the achieving of the food safety for the
Romanian consumers.

1. Metode inovative pentru prevenirea și
combatarea fraudelor alimentare și evaluarea
riscurilor socio-economice - Sistem de alertă
pentru informarea, educarea și promovarea
măsurilor de combaterea fraudei în domeniul
integrității produselor alimentare.
2. Model de business inovativ în industria
auto din perspectiva economiei digitale și a
revoluției industriale 4.0.
Cercetari privind rolul hidrogenului verde
considerat drept o energie sustenabila pentru
interconectarea sectoarelor economice
1. Risc, reziliență și agilitate în mediul de
afaceri international.
1. Provocări antreprenoriale în contextul
crizei Covid 19
2. Transformări ale pieței muncii postpandemie
1. Tehnologiile inovatoare și impactul lor
asupra performanțelor firmelor din domeniul
comerțului cu amănuntul.

1. Innovative methods for preventing and
combating food fraud and assessing socioeconomic risks - Alert system for informing,
educating and promoting measures to combat
fraud in the field of food integrity.

5.Research concerning to the biunivocal relationship
between the modern labeling systems and the food
consumer protection in Romania.
6.Food safety management. Applications of the
HACCP system in the hospitality industry.

7. The study concerning to the consumer
behavior of the agri-food products in crisis
situations

2. Innovative business model in the automotive
industry from the perspective of the digital
economy and the industrial revolution 4.0.
Research regarding the role of green hydrogen
as a sustainable energy for the economic sector
coupling
1.Risk, resilience and agility in the international
business environment.
Entrepreneurial challenges triggered by the
Covid 19 pandemics
Post-pandemic transformations of the labour
market
1. Innovative technologies and their impact on
the performance of the firms which activate in
the retail industry.

12. Prof. univ. dr. Lelia Voinea

1

Nr. total locuri / Total number of places

17

2. Conducerea în noua eră: stiluri de
leadership, profiluri de lideri și metacompetențe, provocări și oportunități.
3. Analiza nevoilor și instrumentelor de
transformare digitală a IMM-urilor din
România.
Integrarea dimensiunilor dietei sustenabile in
modelul traditional al consumului alimentar
din Romania

Școala doctorală: CIBERNETICĂ ȘI STATISTICĂ ECONOMICĂ

Nr.
crt
1

Nume si prenume
conducător de doctorat
/Supervisor

Nr.
Locuri
Places

2. Leading in the new era: Leadership styles,
Leaders profiles and meta competences,
Challenges and Opportunities.
3. Analysis of the needs and tools of digital
transformation of SMEs in Romania.
Integrating the Sustainable Diet Dimensions in
the Traditional Pattern of Food Consumption in
Romania

Doctoral School: CYBERNETICS AND ECONOMIC STATISTIC
Research theme

Titlul temei de cercetare scoase la concurs

Prof. univ. dr. Andrei
Tudorel

1

1 Măsurarea statistică a competitivității
economice

1

Measuring economic competitiveness

2

Prof. univ. dr. Constantin
Daniela-Luminita

1

1. Fenomenul imigraționist în România. Analiză,
strategii
2. Investițiile străine directe și performanța
economică regională

1. The immigration phenomenon in Romania.
Analysis, strategies
2. Foreign Direct Investment and Regional
Economic Performance

3

Prof. univ. dr. Costea Adrian

1

1. Tehnici de învățare nesupervizată pentru
analiza comparativă a performanțelor
economice/financiare
2. Dezvoltarea de modele de rating/clasificare pe
baza tehnicilor de învățare supervizată
3. Modele de avertizare timpurie pentru
prevenirea
deteriorării
performanțelor
entităților financiare/economice

1. Unsupervised
learning
techniques
for
economic/financial perfomance benchmarking
2. Building rating/classification models by the
means of supervised learning techniques
3. Early-warning systems for preventing the
deterioration of financial/economic entities’
performance

4

Prof. univ. dr. Davidescu
Adriana Anamaria

1

5

Prof. univ. dr. Delcea
Camelia

2

4. Evoluția
comportamentului
financiar
(economii, cheltuieli și investitii) al românilor
în pandemie
1. Abordări inovative în identificarea și
cuantificarea determinanților și dimensiunii
economiei ascunse
2. Formele de discriminare la locul de muncă și
impactul acestora asupra potențialului de
angajabilitate pe piața muncii
3. Impactul
macroeconomic
al
creșterii
penetrării
plăților
electronice
asupra
economiei ascunse în România
4. Evoluții și perspective post-pandemice în
economia României. Modelul Leontief
1. Management în era modernă și modelarea
dinamicii echipelor de lucru în medii complexe
2. Factori determinanți ai schimbărilor climatice
și propuneri de tranziție la resursele
regenerabile
3. Perspective de business și politici privind
tranziția către o economie circulară
4. Managementul schimbărilor și gestionarea
crizelor în medii complexe
5. Diversitate și incluziune în mediile de lucru
1. Antreprenoriat în sectorul energiei verzi implicaţii pentru dezvoltarea economică a
României
2. Perspective ale industriilor tradiţionale din
România în noul context economic
3. Analiza polarizării pieţei muncii din România
sub impactul evoluţiei tehnologice

4. The evolution of financial behaviour (savings,
consumption and investments) of romanians
during the pandemic crisis
1. Innovative approaches in identifying and
quantifying the determinants and the size of the
shadow economy
2. Forms of workplace discrimination and their
impact on the employability potential on the
labor market
3. The macroeconomic impact of increasing the
penetration of electronic payments on the
hidden economy in Romania
4. Post-pandemic evolutions perspectives in the
Romanian economy. Leontief Model
1. Leading in the New Era and Modeling Teams’
Dynamics in Complex Environments
2. Determinants of Climate Change and Proposals
for the Transition to Renewable Resources

6

Prof. univ. dr. Dimian Gina
Cristina

1

7

Prof. univ. dr. Goschin Zizi

1

1. Criză, recuperare și creștere economică

3. Business and Policy Perspectives on Circular
Economy Transition
4. Change Management and Crisis Management in
Complex Environments
5. Diversity and Inclusion in Work Settings
1. Entrepreneurship in the green energy sector implications
for
Romania's
economic
development
2. Perspectives of Romanian traditional industries
in the new economic context
3. Analyzing the polarization of the Romanian
labor market under the impact of technological
evolution
1. Crisis, recovery and economic growth

1

1. Analiza statistico-econometrică a efectului de
recul în Industria 4.0

1. Statistical-econometric analysis of the rebound
effect in Industry 4.0

8

Prof. univ. dr. Grădinaru
Giani Ionel

9

10

Prof. univ. dr. Herțeliu
Claudiu

3,
din care
1 CPV

2

2. Circularitate şi eficienţă în creşterea 2. Efficiency and Circularity of Economic Green
economică verde: metode pentru evaluarea
Growth: Methods for Policy Evaluation
politicilor
3. Economii
agroalimentare
durabile: 3. Sustainable
agri-food
economies:
reteritorializarea practicilor agricole, a
reterritorialisation of agricultural practices,
piețelor, a lanțurilor de aprovizionare și a
markets, supply chains and agri-food policies
politicilor agroalimentare
4. Impactul mecanismelor fintech în procesul de 4. The impact of fintech mechanisms in the process
digitalizare a sistemului bancar
of digitization of the banking system
5. Modele de business inovativ din perspectiva 5. Innovative business models from the
economiei digitale și a revoluției industriale
perspective of the digital economy and the
4.0.
industrial revolution 4.0.
6. Rolul Pactului Ecologic European ca 6. The role of the European Ecological Pact as the
instrument principal de orientare a
main instrument for guiding Europe's economic
arhitecturii economice a Europei
architecture
7. Abordări cantitative ale evoluției economice în 9. Quantitative approaches for economic
contextul tranziției către o economie cu emisii
developments in the context of the
zero de carbon
transition to a zero carbon economy
8. “Umanizarea” în era inteligenţei artificiale: 10. Being ”human” in artificial intelligence era:
abordări cantitative
quantitative approach
1. Elemente metodologice în analizele cantitative 1. Methodological issues within questionnaire
pe bază de chestionar
analysis
2. Informația statistică în arhivele securității: 2. Statistical information in the archives of
Concordanțe/
Discordanțe/
Securitate:
concordances/
discordances/
Complementarități cu statisticile publice
complementarities with the official statistics
3. Analiza comparată a tematicilor tezelor de 3. Systematic literature review on PhD theses’
doctorat în domeniul ciberneticii și statisticii
topics within economic cybernetics and
economice din România: anii 1945-1965
statistics domain in Romania: period 1945-1965
versus 1995-2015
versus 1995-2015
4. Analiza cantitativă a interferenței factorilor 4. Quantitative analysis of socio-economic factors
socio-economici în onomastică
in onomastics
5. Dimensiunea nucleelor familiale – o analiză pe 5. Familial nuclei size – a cohort analysis within
cohorte pe baza datelor de la recensământuri
censuses data
6. Evoluția comportamentului socio-financiar al 6. The evolution of Romanians’ socio-financial
românilor în pandemie
behavior within pandemic
1. Analiza influenței datoriilor suverane asupra 1.Sovereign debt influence on economic growth
creșterii economice

Prof. univ. dr. Roman Mihai
Daniel

11

12

Prof. univ. dr. Roman Monica

Prof. univ. dr. Ţiţan Emilia

Nr. total locuri / Total number of
places

1

1

16 (1
CPV)

2. Analiza influenței salariului minim asupra 2. Minimum wage influence on economic
dezvoltarii economice și stabilității sociale
development and social stability
3. Efecte de reputație în managementul riscului
3.Reputation effects in risk management
4. Analiza efectelor crizelor sanitare asupra 4. Sanitary crises influence on world economy
economiei mondiale
5. Efecte ale dezvoltarii monedelor digitale 5. Effects of digital currency development on
asupra infrastructurii comerciale și monetare
international trade and monetary infrastructure
internaționale
6. Efecte ale mobilității forței de muncă asupra
6. Labour force mobility effects on labour market
pieței muncii
1. Migrația europeană recentă în Statele Unite
1. Recent European migration to the United States
ale Americii: o abordare statistică
of America: a statisitical approach
2. Analiza cantitativă a fenomenului religios în 2. A quantitative analysis of religious phenomenon
rândul tinerilor români
among Romanian youth
3. Motive de reîntoarcere pentru românii plecați 3. Reasons for return for Romanians living
peste hotare. O analiză cantitativă
abroad. A quantitative analysis
5. Impactul tehnologiei asupra pieței muncii și
provocările sale pentru generația tânără
5. Eficiența utilizării fondurilor europene
nerambursabile pentru dezvoltarea mediului de
afaceri din România
6. Eficiența utilizării fondurilor europene
nerambursabile
pentru
dezvoltarea
partenerilor sociali și a dialogului social din
România
8. Diversitate și incluziune
1. Analiza statistică a performanţei şi echităţii
sociale în învăţământul superior românesc
2. Analiza statistică a dezvoltării sustenabile şi
incluzive a sistemului de sănătate

4. The impact of technology on the labor market
and its challenges for the young generation;
6. Efficiency of using non-reimbursable European
funds for the development of the Romanian
business environment
7. Efficiency of using non-reimbursable European
funds for the development of social partners and
social dialogue in Romania
8. Diversity and inclusion
1. Statistical analysis of performance and social
equity in the Romanian higher education
2. Statistical analysis of sustainable and inclusive
development of the health system

Școala doctorală: CONTABILITATE
Nr.
Crt.

Nume si prenume
conducător de doctorat
/Supervisor

Doctoral School: ACCOUNTING
Nr.
Locuri
Places

Titlul temei de cercetare scoase la concurs

Research theme

1. O analiză a practicilor şi eficienţei
comitetelor de audit: cazul societăţilor listate
pe Bursa de Valori Bucureşti

1. An investigation of audit committee
practices and effectiveness: the case of the
entities listed on the Bucharest Stock
Exchange
2. The challenges and opportunities of nonfinancial reporting in the context of emerging
economies
3. The impact of digital transformation on the
accounting and audit profession
1. Accounting technologies for visibility and
sustainability in social entrepreneurship

1

Prof. univ. dr. Albu Cătălin
Nicolae

2

2

Prof. univ. dr. Albu Nadia

1

3

Prof. univ. dr. Duțescu Adriana

1

4

Prof. univ. dr. Ionescu-Feleagă
Liliana

1

1. Internetul obiectelor (IoT) și impactul său
asupra educației și practicilor contabile

2

1. Provocările contabilității de mediu în
context macroeconomic
2. Corelarea informațiilor pentru investitori și
manageri: un studiu al factorilor ESG versus
indicatorii clasici ai performanței corporative
3. Strategie și inovare în performanța și
raportarea sustenabile în perioadă de criză

5

Prof. univ. dr. Lungu Camelia
Iuliana

2. Provocările şi oportunităţile raportărilor
nefinanciare în contextul economiilor
emergente
3. Impactul transformării digitale asupra
profesiei contabile şi de audit
1. Tehnologii contabile pentru vizibilitate și
sustenabilitate în antreprenoriatul social
1. Impactul politicilor fiscale asupra redresării 1. The impact of fiscal policies on the recovery
mediului de business in era post-Covid
of the business environment in the post-Covid
era
2. Provocări și oportunități în domeniul TVA,
2. Challenges and oportunities in the filed of
bazate pe sisteme de analiza riscurilor
VAT, based upon systems of risks analysis
3. Impactul informatiilor financiare asupra
3.The financial information’s impact on the
pretului de piață al titlurilor de valoare listate market price of listed securities
1. Internet of things (IoT) and its impact on
accounting education and practices
1. Challenges of environmental accounting in the
macroeconomic context
2. Meeting the investors and managers’
information needs: a study of ESG factors versus
classical measures of corporate performance
3. Strategy and innovation in sustainability related
performance and reporting in crisis period

Nr.
Crt.

6

7

8

Nume si prenume
conducător de doctorat
/Supervisor

Prof. univ. dr. Morariu Ana

Prof. univ. dr. Păunică Mihai

Prof. univ. dr. Ștefănescu
Aurelia

Nr.
Locuri
Places

Titlul temei de cercetare scoase la concurs

Research theme
1. The impact of international and European
accounting regulations on economic entities dilemmas between regulation and deregulation

2

1. Impactul reglementărilor contabile
internaționale și europene în entitățile
economice-dileme între reglementare și
dereglementare
2. Reforma sistemului fiscal în contextul
crizei economice actuale - Cauze și efecte și
modele noi de impozitare
3. Analiză comparativă privind
supravegherea auditului statutar la nivelul
Uniunii Europene și soluții pentru
eficientizare în planul identificării atribuțiilor
specifice organismelor profesionale și
autorităților de audit
4. Rolul managementului și a comitetelor de
audit în optimizarea calității informațiilor
prezentate în raportările financiare și
nefinanciare
1. Contabilitatea sectorului public în pandemie
2. Reziliența financiară a instituției bugetare

4. Dezvoltarea de metode de calculaţie a costurilor
adaptate nevoilor sistemului sanitar din România

1. Public sector accounting during the pandemy
2. Financial resilience of the public sector
institution
3. Challenges and solutions in managerial
accounting from the 4th industrial revolution
perspective
4. Development of cost methods adapted to the
needs of Romanian health system

1. O nouă abordare a raportării financiare și
non-financiare a entităților economice în
contextul actual
2. Raportarea în auditul statutar- o abordare
multidimensională la nivel național și
international

1. A New Approach to Financial and Nonfinancial Reporting of Economic Entities in the
Current Context
2. Reporting in Statutory Audit – a
Multidimensional Approach at a National and
International Level

2

1

3. Provocări şi soluţii în contabilitatea managerială
din perspectiva revoluţiei industriale 4.0

2. Reform of the tax system in the context of the
current economic crisis - Causes and effects and
new tax models
3. Comparative analysis on the supervision of
statutory audit at European Union level and
solutions for efficiency in terms of identifying
specific tasks of professional bodies and audit

4. The role of management and audit committees in
optimizing the quality of information presented in
financial and non-financial reporting

Nr.
Crt.

Nume si prenume
conducător de doctorat
/Supervisor

Nr.
Locuri
Places

Titlul temei de cercetare scoase la concurs
3. Parteneriatul public-privat. Perspectiva
inovării

Nr. total locuri / Total number of places

Nr.
crt

Doctoral School: LAWs

Nr.
Locuri
Places

1.

Prof.univ.dr. Dimitriu Raluca

1

2.

Prof. univ. dr. Duvac Constantin

1

3..

Prof. univ. dr. Leaua Crenguța

Nr. total locuri / Total number of places

3. Public – private Partnership. Innovation
Perspective

12

Școala doctorală: DREPT

Nume si prenume
conducător de doctorat
/Supervisor

Research theme

2

4

Titlul temei de cercetare scoase la concurs

Research theme

1.Timpul de muncă în dreptul românesc și
comparat
1.Infracțiuni contra vieții, integrității
corporale sau sănătății și inteligența artificială
2. Infracțiuni contra sănătății publice
3. Infracțiuni de serviciu
4. Favorizarea făptuitorului și tăinuirea

1.Working time in Romanian Law and
Comparative Law
1.Crimes against life and bodily integrity or
health and Artificial
2 Offenses in Public Position;
3. Intelligence(Offenses against Public Health);
4. Aiding and Abetting a Perpetrator and Receipt
and Sale of Stolen Goods).

1.Metodele alternative de solutionare a
disputelor in domeniul construcțiilor.
2. Metodele alternative de solutionare a
disputelor in domeniul HoReCa.

1.Alternative Dispute Resolution Methods in
Construction Industry
2.Alternative Dispute Resolution Methods in
HoReCa Industry

Școala doctorală: ECONOMIE 1

Nr.
crt

Nume si prenume
conducător de doctorat
/Supervisor

Doctoral School: ECONOMICS I
Nr.
Locuri
Places

1

Prof.univ.dr. BADEA Liana

1

2

Prof. univ.dr. CRĂCIUN Liliana

1

3

Conf.univ.dr. FANEA-IVANOVICI
Mina

1

Titlul temei de cercetare scoase la concurs

Research theme

1. Impactul monedelor digitale asupra
economiei globale. Studiu de caz:
criptomoneda
2. Educația superioară din perspectiva
dezvoltării sustenabile. O abordare
economică
3. Implicații economice ale corupției în
societatea secolului XXI
1. Strategia de securitate naţională a
României: evoluţii şi tendinţe între
securitatea regională şi cea euro-atlantică

1. The impact of digital currencies on the global
economy. Case study: cryptocurrency

1. Reformarea sistemului de sănătate din
România prin prisma cheltuielilor cu
serviciile de sănătate şi a principalilor
indicatori de performanţă
2. Digitalizarea serviciilor publice în Romania
şi implicaţii asupra conformării fiscale a
contribuabililor - evoluţii şi perspective
3. Instrumente de finanţare adecvate pentru
IMM-urile româneşti în contextul
pandemic şi al transformarilor digitale
4. Acumularea competenţelor digitale şi
impactul acestora asupra dezvoltării
comerţului electronic
5. Oportunităţile antreprenoriatului din
economia creativ-culturală în contextul

1. The reformation of the Romanian healthcare
system through the lens of expenditures with
healthcare services and the main healthcare KPIs

2. Higher education from the perspective of
sustainable development. An economic
approach
3. Economic implications of corruption in 21st
century society
1. Romania's national security strategy:
evolutions and trends between regional and
Euro-Atlantic security

2. Digital public services in Romania and
implications for the taxpayers’ fiscal
conformity - evolutions and perspectives
3. Adequate financing tools for Romanian SMEs
in the context of the pandemic and of digital
transformations
4. Digital Literacy and its impact on the
development of e-commerce
5. Opportunities for entrepreneurs in the
creative-cultural economy in the context of

pandemiei COVID-19 şi al digitalizării.
Rezilienţă sau reformare?

4

Prof.univ.dr. MARINAȘ Marius
Corneliu

1

5

Prof. univ.dr. MOLĂNESCU Anca
Gabriela

1

the COVID-19 pandemic and of digital
transformations. Resilience or reformation?
1. Impactul tehnologiilor specifice revolutiei 1. The impact of technologies for Industry 4.0 on
industriale 4.0 asupra mediului de afaceri din
the Romania business environment
Romania

1. Reforma Organizatiei Mondiale a
Comertului - perspective si implicatii
asupra rezolvarii disputelor comerciale

1. Reform of the World Trade Organizationperspectives and implications on resolving
trade disputes

1. Finanțarea antreprenoriatului în contextul 1. Financing entrepreneurship in the context of the
pandemiei Covid.
Covid pandemic.

6

Prof.univ.dr. POPESCU Cristina
Raluca

2

7

Prof.univ.dr. POPESCU Gheorghe

1

2. Sustenabilitate, competitivitate si modele de
business inovativ în industria auto, din
perspectiva economiei digitale și a revoluției
industriale 4.0

2. Sustainability, competitiveness and
innovative business models in the
automotive industry, from the perspective of
the digital economy and the 4.0 industrial
revolution.
3. Importanța dezvoltării economiei sociale în noul 3. The importance of the development of the
context economic (determinat de pandemia
social economy in the new economic context
SARS-CoV-2)
(determined by the SARS-CoV-2 pandemic)
1. Un nou sistem institutional al economiei
1. A new institutional system of the knowledge
cunoasterii. Relatia invatamant-cercetareeconomy. The education-researchinovare-intreprindere-piata
innovation-company-market relationship
2. Structuri macroeconomice în Romania
2. Macroeconomic structures in post-socialist
postsocialistă: realități, evăluari (analize)
Romania: realities, comparative
comparative, deziderate, consecințe
assessments/analyses, goals, consequences
3. Tendințe în economia de piață a țărilor 3. Trends in the emerging market economies.
emergente. Convergența și divergența
Convergence and divergence
4. Impactul macroeconomic al creșterii penetrării 4. The macroeconomic impact of increasing of
plăților electronice în România
electronic payments in Romania
5. Economia și ordinea mondială post-pandemică - 5. The economy and the post-pandemic world
evoluții și perspective
order - evolutions and perspectives

6. Evaluarea contributiei industriei de capital 6. Assessing the Private Equity Industry
privat la redresarea economica in urma unei
Contribution to Economic Recovery
crize economice
Following an Economic Crisis
7. Studiu privind cheltuielile cu serviciile de 7. Study on health care expenditures in Romania
sănătate din Romania din toate sursele de
from all funding sources
finanțare

8

Prof.univ.dr. SUCIU Marta Christina

1

1

Provocări si oportunitati induse de schimbare 1
si criză. Managementul competent al
schimbării si crizei

Challenges and opportunities induce by change
and crisis. A competent-based management of
change and crisis

2

Provocări și oportunități ale antreprenorilor 2
dinamici și creativi în contextul pandemiei
COVID – 19

Challenges and opportunities for dynamic and
creative entrepreneurs in the context of the
COVID -19 pandemic

3

Perspectivele comerțului electronic în
România. Formarea și dezvoltarea abilităților
digitale
Digitalizarea gestionării resurselor umane și
financiare. Abordari inovatoare si impactul lor
asupra performanței socio-economice
Digitalizarea serviciilor financiare: un posibil
trend sau o necesitate?
Cum poate continua un leader să fie ”uman” în
era inteligenței artificiale?
Lichiditatea și prețul imobiliarelor

3

E-commerce
perspectives
in
Romania.
Accumulation and development of digital skills

4

Digitalization of management of human and
finanicial resources. Innovative approaches and
their impact on socio – economic performance
Financial services digitization: a possible trend or
a need? (Deloitte)
How to keep being a ”human” leader within
artificial intelligence era?
Liquidity and housing prices
Analysis of the education effects on increasing
quality of life and economic performance

4
5
6
7
9

10

Prof.univ.dr. ȘERBAN-OPRESCU
George Laurențiu

1

Prof.univ.dr. ȚÎRCĂ Diana Mihaela

Nr. total locuri / Total number of places

1
11

1. Analiza rolului educației asupra creșterii
calității vieții și a performanței economice
2.

5
6
7
1.

Perspective doctrinare asupra evoluției 2. Doctrine perspectives on the development of potseconomiei mondiale post-pandemice
pandemic global economy

1. Migraţia forţei de muncă în Uniunea
Europeană – noi provocări

1. Labor migration in the European Union - new
challenges

Școala doctorală: ECONOMIE 2

Nr. crt

1.

Nume si prenume
conducător de doctorat
/Supervisor
Prof. univ. dr Boboc Dan
cotutelă
Conf. univ. dr. Lădaru GeorgianaRaluca

Doctoral School: ECONOMICS 2
Nr.
locuri
Places

Titlul temei de cercetare scoase la concurs

Research theme

2

Metode de crestere a valorii adaugate prin
implementarea procesarii produselor agricole
in fermele micilor producatori.
Creșterea eficienței fermelor mici și mijlocii
de pe filiera vitivinicolă din România

Methods to increase the added value by
implementing the processing of agricultural
products in small producers' farms.
Increasing the efficiency of small and
medium-sized farms on the wine chain in
Romania
Development and substantiation of
measures in order to increase efficiency in
the poultry production chain in Romania.
Development and substantiation of
measures to increase the competitiveness
of Romanian agri-food products worldwide.
Research on agri-food distribution systems

Prof. univ. dr. Istudor Nicolae
1

2.

3.

4.

5.

Prof. univ. dr. Stoian Mirela

Prof. univ. dr. Miclea Adriana

Prof.univ.dr. Andrei Jean Vasile

Nr. total locuri / Total number of places

1

2

1
7

Elaborarea și fundamentarea de măsuri
pentru creșterea eficienței pe filiera
producției avicole în România
Elaborarea și fundamentarea de măsuri
privind creșterea competitivității produselor
agroalimentare românești pe plan mondial.
Cercetări privind sistemele de distribuție a
produselor agroalimentare
Cercetări privind sustenabilitatea consumului
de produse agroalimentare
Reducerea defictului balantei comerciale
pentru produsele Agricole in Romania
folosind Procese Analitice Ierarhice
Analiza structurii balantei comerciale la
produse Agricole pentru Uniunea Europeana
folosind Analiza Multicriteriala. Structurarea
unui mix de politici optimal.
Oportunități de valorificare a potențialului
agroalimentar în contextul regândirii
strategiilor de adaptare la exigenţele tranziției
juste în România

Research on the sustainability of agri-food
consumption
Reducing the trade balance deficit for
agricultural products in Romania using
Hierarchical Analytical Processes
Analysis of the trade balance structure for
agricultural products for the European
Union using Multicriteria Analysis.
Structuring an optimal policy mix.
Opportunities in valuing the agri-food
potential in the context of rethinking the
compliance strategies for just transition
criteria in Romania

Școala doctorală: Economie și afaceri internaționale
Nr.
crt
1

2

3

Nume si prenume
conducător de doctorat
/Supervisor
Prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu

Prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv

Nr.
Locuri
Places
2

2

Prof. univ. dr. Belu Mihaela

1

Nr. total locuri / Total number of places

5

Școala doctorală:
Nr.
crt

Titlul temei de cercetare scoase la concurs
1. Studiul interdependentelor intre tari in
economia si ordinea mondiala post
pandemica – evolutii si perspective.
1. Finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii:
studio comparative international. Soluții
pentru România
2. Strategia si inovatia in compania globala in
context post pandemic

Nume si prenume
conducător de doctorat /Supervisor

Research theme
1. The study of the economic interdependencies
between countries in the post pandemic
economy ans world order – evolutions and
perspectives.
1. Small and medium enterprises funding:
international comparative study. Solutions for
Romania
2. Strategy and innovation in the global company
in a post-pandemic context

1. Sustenabilitatea companiilor românești în 1. Sustainability of Romanian companies in a
context global
global context

FINANȚE

Doctoral School: FINANCE
Nr.
Locuri
Places

Titlul temei de cercetare scoase la concurs

Research theme
1. Comparative analysis regarding modern fiscal
systems
2. Territorial development policies in Romania

2

1. Analize comparative privind sistemele
fiscale moderne
2. Politici de dezvoltare teritorială a
României
3. Analize economico-financiare în sectoare
cheie ale economiei naționale
4. Analiza sistemului medical din România, in
ultimii trei ani

Prof. univ. dr.
BRAȘOVEANU IULIAN VIOREL
1

Doctoral School: ECONOMICS AND INTERNATIONAL BUSINESS

3. Analysis in the key sectors of national
economy
4. Analysis of the medical system in Romania, for
the last three years

2

3

Prof. univ. dr.
BREZEANU PETRE

Prof. univ. dr.
DRAGOTĂ INGRID MIHAELA

2

2

5. Implicații economice și financiare ale
monedelor digitale
6. Cresterea economica ecologica, in UE –
Analize
7. Analize privind utilizarea surselor
regenerabile de energie la nivelul Uniunii
Europene
1. Modele de tip scor pentru determinarea
riscurilor fiscale
2. Determinanții conformării fiscale (la nivelul
României sau la nivel european).
3. Cercetare privind riscul întreprinderii şi
implicaţiile acestuia asupra performanţelor
financiare.
4. Cercetare privind datoria publică în statele
membre ale Uniunii Europene.

5. Economic and financial implications of digital
currencies
6. Green Growth in the EU – Analysis

5. Cercetare empirică a impactului fraudei şi
evaziunii fiscale asupra dezvoltării economice
şi sociale în România.
6. Evaluarea impactului finanțărilor de tip
seed capital (start-up capital), realizate din
fonduri europene nerambursabile.
7. Impactul finanțării prin capital privat
asupra creșterii și dezvoltării IMM-urilor în
România.
1. Integrarea conceptelor de diversitate si
incluziune în principiile si mecanismele de
guvernanta corporativa din Uniunea
Europeană/Europa/Stateleasiatice
2. Noi provocări și oportunități privind
dezvoltarea profilurilor și stilurilor de
management în contextul multiplelor
turbulențe generate de crize economice,
financiare și sanitare

5. Empirical research on the impact of tax fraud
and evasion on economic and social
development in Romania.

7. Analysis regarding the use of renewable
energy sources in the EU
1. Score typemodels for determining fiscal risks.
2. Determinants of fiscal compliance (at
Romanian or European level).
3. Research on enterprise risk and its
implications for financial performance.
4. Research on public debt in the Member States
of the European Union.

6. Evaluation of the impact of seed capital
financing (start-up capital), made from European
non-reimbursablefunds.

7. The Impact of Private Equity Financing on
SME’s Growth and Development in Romania
1. Integrating the concepts of diversity and
inclusion into the principles and mechanisms of
corporate governance in the European Union /
Europe / Asian States
2. New challenges and opportunities regarding
the development of profiles and management
styles in the context of the multiple turbulances
generated by economic, financial and health
crisis

4

5

Prof. univ. dr.
DUMITRESCU DALINA

Prof. univ. dr.
DUMITRU IONUȚ

2

2

3. Impactul factorilor ESG asupra
performanțelor companiilor listate din state
membre UE/ România/din state membre
OECD
4. Analiza comparativă a sistemelor de
guvernanță corporativă din Europa vs.
Japonia vs. state din sistemul financiar
islamic. Impactul guvernanței corporative
asupra performanțelor companiilor listate din
aceste state
1. Managementul financiar in perioada de
criza la nivel de companie
2. Transparența financiară în practica
companiilor
3. Activitatea de cercetare stiintifica si
finantarea acesteia in contextul digitizarii
societatii si a noilor politici europene privind
cercetarea
4. Perspective asupra reformei globale a
impozitării companiilor multinaționale
1. Rolul politicii monetare in mixul de politici
macroeconomice
2. Stabilitatea preturilor vs stabilitatea
financiara
3. Stabilitatea financiara - abordari postcriza
4. Mixul politica monetara-politica fiscalapolitici structurale.
5. Digitalizarea in sistemul fiscal
6. Digitalizarea in domeniul bancar
7. Prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
8. Optimizarea politicii fiscale in Romania impozitarea muncii, a capitalului si a
consumului
9. Calculul decalajului fiscal si strategii de
diminuare a acestuia

3. The impact of esg factors on the performance
of listed companies in EU member states /
Romania / OECD member states
4. Comparative analysis of European corporate
governance systems vs. Japan vs. states of the
Islamic financial system. The impact of
corporate governance on the performance of
listed companies in these states
1. Financial management during the crisis at
company level
2. The financial transparency at corporate level
3. The research activity and its funding in the
context of digitization of the society and of the
new european policies regarding the research
4. Perspectives on the global reform of
multinational companies taxation
1. The role of monetary policy in the
macroeconomic policy mix
2. Price stability versus financial stability
3. Financial Stability - Post-Crisis Approaches
4. The mix between Monetary policy-fiscal
policy-structural policies.
5. Digitalisation in the fiscal system
6. Digitalisation in the banking sector
7. Preventing and combating tax evasion
8. Fiscal policy optimization in Romania –
taxation of labour, capital and consumption
9. Calculation of the fiscal gap and its mitigation
strategies

6

7

8

Conf. univ. dr.
GHERGHINA ȘTEFAN CRISTIAN

Prof. univ. dr.
MITRICĂ EUGEN NELU

Prof. univ. dr.
VINTILĂ GEORGETA

1

2

2

1. Abordări empirice privind impactul
schimbărilor climatice asupra creșterii
economice
2. Analiza și evaluarea impactului concentrării
acționariatului asupra riscurilor
întreprinderii
3. Modele și analize asupra indicatorului
socio-economic privind salariul minim
4. Circularitate şi eficienţă privind creşterea
economică verde în Uniunea Europeană:
Metode pentru evaluarea politicilor
1. Analiza Cost-Beneficiu - instrument de
selecție multicriterial pentru investițiile
generatoare de beneficii sociale
2. Trecerea la tehnologiile verzi (clădiri
verzi/surse de energie regenerabile) –
aspecte financiare și de evaluare
3. Efectul măsurilor neconveționale de
politică monetară asupra piețelor de capital
(cazul Zonei Euro)
1. Metode şi tehnici pentru analiza riscurilor
corporative în context naţional şi
internaţional
2. Studiu privind factorii de influență asupra
fiscalității companiilor
3. Abordări teoretice şi empirice privind
structura și costul capitalului întreprinderilor
4. Analiza şi evaluarea impactului politicii
fiscal asupra variabilelor macroeconomice
5. Studiu privind modelele de tip scor pentru
estimarea riscurilor fiscale

Nr. total locuri / Total number of places

15

1. Empirical methods towards the impact of
climate change on economic growth
2. The analysis and valuation of ownership
concentration on corporate risk
3. Models and analyzes on the socio-economic
indicator of the minimum wage
4. Efficiency and Circularity of Green Growth in
the EU: Methods for Policy Evaluation
1. Cost-Benefit Analysis - multicriterial selection
tool for social benefits generator investments
2. Switching to green technologies (green
buildings/renewable energy sources) – financial
and assessment issues
3. Capital markets effect of unconventional
monetary policy measures (the Euro Zone case)
1. Methods and techniques for corporate risks
valuation in national and international context
2. Study towards the factors of influence on
taxation of companies
3. Theoretical and empirical approaches
regarding on the structure and cost of capital of
enterprises
4. The impact of fiscal policy on macroeconomic
variables
5. Study regarding scoring models for estimating
fiscal risks

Școala doctorală: Informatică Economică

Doctoral School: Economic Informatics

Nr.
Nr.
Nume si prenume
Locuri/ Titlul temei de cercetare scoase la concurs
Research theme
crt. conducător de doctorat /Supervisor
Places
Prof. univ. dr. Bâra Adela
1. Modele utilizate în analiza volumelor mari 1. Big data analytics models
1
1
de date
Prof. univ. dr. Bodea Constanța
2 Nicoleta

Prof. univ. dr. Cocianu Cătălina
3 Lucia

Prof. univ. dr. Dârdală Adriana
4 Elena

5

Prof. univ. dr. Dârdală Marian

1

1

2

1

1. Inteligența artificială în managementul
proiectelor

1. Artificial Intelligence in Project Management

1. Registrarea și recunoașterea imaginilor
digitale

1.

2. Analiza și predicția datelor financiare
utilizând tehnici AI de inspirație biologică

2. Financial data analysis and forecasting using
Bio-inspired AI

1. Soluții informatice pentru dezvoltarea
orașelor inteligente
2. Sisteme avansate de instruire în contextul
Big Data
3. Soluții inteligente suport pentru
dezvoltarea economică sustenatibilă,
rezilientă și inclusivă
4. Analiza sentimentelor și comportamentului
consumatorului în contextul Big Data
5. Soluții informatice pentru îmbunătățirea
brandului de țară / destinație
1. Proiectarea și implementarea de
instrumente de analiză în SIG
2. Elemente de realitate virtuală în SIG

1. Computational solutions for smart cities

Digital image registration and recognition

2. Advanced learning systems in Big Data context
3. Intelligent solutions for sustainable resilient and
inclusive developemnt
4. Analysis of consumers’ sentiment and behavior
in the Big Data context
5. Computational solutions for improving country /
destination brand
1. Design and Implementation of GIS Analysis Tools
2. Virtual Reality in GIS

Nr.
Nr.
Nume si prenume
Locuri/ Titlul temei de cercetare scoase la concurs
crt. conducător de doctorat /Supervisor
Places
3. Gestiunea și analiza volumelor mari de date
în SIG
4. Procesarea volumelor mari de date în
context IoT
1. Procesarea fluxurilor de date in context Big
Data
Prof. univ. dr. Diaconița Vlad
6
2
2. Soluții bazate pe containere pentru Data
Science
1. Sisteme informaționale agile în mediul
colaborativ de afaceri
2. Cloud Computing pentru mediile conectate
ale IoT
7 Prof. univ. dr. Mircea Marinela
2
3. Collaborative Internet of Things (C-IoT):
aplicații și servicii
4. Soluții informatice performante și abordări
moderne pentru managementul activităților
1. Analiza de opinie pe baza informațiilor din
mediul online
Prof. univ. dr. Smeureanu Ion
2. Modele de învățare aprofundată pentru
Cotutela
economie
8 Prof.univ.dr. Dârdală Marian
2
3. Componente pentru învățarea asistată de
calculator
4. Sisteme informatice pentru management
financiar
1. Cadre de lucru și metodologii pentru
Prof. univ. dr. Stoica Marian
management și guvernare în orașul inteligent
9
2
2. Paradigme moderne pentru managementul
sistemelor informaționale

Research theme
3. BigData in GIS
4. BigData in the IoT context
1. Data streams processing in Big Data context

2. Containers based solutions for Data Science
1. Agile information systems in collaborative
business environment
2. Cloud Computing for Connected Environments of
IoT
3. Collaborative Internet of Things (C-IoT):
applications and services
4. High-performance IT solutions and modern
approaches to business management
1. Sentiment Analysis from Online Sources
2. Deep learning models for economics
3. E-learning technologies
4. Financial management information systems
1. Frameworks and methodologies for management
and governance in the smart city
2. Modern paradigms in management information
systems

Nr.
Nr.
Nume si prenume
Locuri/ Titlul temei de cercetare scoase la concurs
crt. conducător de doctorat /Supervisor
Places
3. Dezvoltarea și monitorizarea mediilor
smart pentru orașele inteligente
4. Democrația digitală și tehnologia
blockchain
1. Cercetări privind aplicații inovative de
business în contextul implementării unor
soluții în domeniul orașelor
inteligente/sustenabile
2. Cercetări privind analiza datelor în
Prof. univ. dr. Zota Răzvan Daniel
10
2
contextul implementării economiei circulare
3. Cercetări aplicative de tip Machine
Learning în domeniul economic
4. Cercetări aplicative de tip Natural Language
Processing în domeniul economic
Nr. total locuri/Total number of places

Nr.
crt

1

Profesor univ. dr.
ANDRONICEANU Armenia

3. Development and monitoring of smart
environments for smart cities
4. Digital democracy and Blockchain technology
1. Novel e-business applications in the context of
smart/sustainable cities

2. Research regarding data analysis in the Circular
Economy solutions/implementations
3. Applied Machine Learning research in economics
4. Applied Natural Language Processing research in
economics

16

Școala doctorală: MANAGEMENT
Nume si prenume
conducător de doctorat
/Supervisor

Research theme

Doctoral School: MANAGEMENT

Nr.
Locuri
Places

Titlul temei de cercetare scoase la concurs

Research theme

2

1. Impactul digitalizării serviciilor publice asupra
calității lor, transparenței și încrederii cetățenilor și
mediului de afaceri
2. Impactul digitalizării asupra procesului educațional și
integrării pe piața muncii
3. Managementul schimbărilor în administrația fiscală și
efectele acestora asupra încrederii cetățenilor

1. The impact of the digitalisation of public services on
their quality, transparency and trust of citizens and
the business environment
2. The impact of digitalization on the educational
process and integration on the labor market
3. Managing changes in tax administration and their
effects on citizens' trust

2

Profesor univ. dr. BĂNACU
Cristian-Silviu

3

Profesor univ. dr. BUȘU
Cristian

4

Profesor univ. dr.
CEPTUREANU Eduard
Gabriel

5

Profesor univ. dr. CICEA
Claudiu

4. Impactul Noului Cod Administrativ asupra
managementului resurselor umane din sectorul
public
5. Management motivational pentru funcționarii publici
din România și alte state UE

4. The impact of the New Administrative Code on the
management of human resources in the public
sector
5. Motivational management for civil servants in
Romania and other EU countries

6. Modalități de dezvoltarea eficientă a parteneriatelor
sociale și a dialogului social în România
7. Managementul resurselor umane în contextul
Pandemiei SARS-CoV-2: studiu comparativ la nivelul
statelor membre UE

6. Ways of efficient development of social partnerships
and social dialogue in Romania
7. Human resource management in the context of the
SARS-CoV-2 pandemic: a comparative study in the
the EU member states

1. Management eficient pentru reducerea emisiilor de
carbon în domeniul construcțiilor din mediul rural
din țările în curs de dezvoltare
2.
Eco-management pentru reducerea emisiilor de
1
carbon din mediul urban
3. Investițiile imobiliare în condiții de pandemie între
profit, risc și incertitudine
1. Eficiența guvernantei corporative in companiile de
stat.
2. Eficacitatea modelelor de reglementare a piețelor de
capital.
3. Cultura organizațională și guvernanța corporativă în
1
companiile de stat vs. companiile private
4. Binomul energie-schimbări climatice și tranziția
către energie curata la nivel global
5. Securitatea Energetica a Uniunii Europeana - un
stâlp fundamental al Strategiei Energetice a Europei
1. Managementul cunoasterii în intreprinderile mici si
mijlocii din Romania
2
2. Capabilitățile dinamice si modele de crestere în IMMuri
1. Investițiile străine directe și rolul lor în dezvoltarea
umana a unei națiuni
2 (1 CPV) 2. Influența energiei regenerabile asupra dezvoltarii
economice in contextul schimbarilor climatice și a
protejării mediului înconjurator

1. Effective project management for reducing carbon
emissions in rural housing in developing countries
2. Eco-management for reducing carbon emissions in
urban areas
3. Real estate investments in pandemic conditions
between profit, risk and uncertainity
1. The efficiency of corporate governance in stateowned enterprises.
2. Effectiveness of regulation models of financial
markets
3. Organizational culture and corporate governance in
state-owned vs. private companies
4. The energy - climate change binomial and the
transition to clean energy at global level
6. Energy security of the European Union - a
fundamental pillar of the European Energy Strategy
1. Knowledge management in Romanian SMEs
2. Dynamic capabilities and SMEs growth models
1. Foreign direct investments and their role in human
development of a nation
2. The influence of renewable energy on economic
development in the context of climate change and
environmental protection

3. Analiza factorilor determinanti pentru performanța
întreprinderilor mici si mijlocii la nivel european

6

7

Profesor univ. dr. CIOCOIU
Carmen Nadia

Profesor univ. dr. DEACONU
Alecxandrina

1. Studiu privind relatia dintre managementul
resurselor umane si avantajul concurential în
industria de IT.
2. Studiu privind ”dimensiunea umană” a liderului în era
inteligenței artificiale

3. Analysis of determining factors for the performance
of small and medium enterprises at European level
4. The impact of corporate culture over the employees
and organization’s performance
1. Reputational risk management as key factor for
business continuity and value maximization
2. Exploring the relationship between uncertainty and
strategy: overcoming the limits of traditional
strategic planning in highly uncertain business
environments
1. Study on the relationship between Human
Resource Management and competitive advantage
in the IT industry.
2. Study on the "human dimension" of the leader in
the era of artificial intelligence

3. Cercetare privind scopul și principiile culturale
care stau la baza dezvoltării liderilor din mediul de
afaceri japonez

3. Research on the cultural purpose and principles
in Leadership Development Initiatives in Japanese
Organizations

1. Managementul riscului reputațional ca factor cheie al
continuității afacerii și maximizării valorii

1

2

4.Research on the relationship between organizational
4. Cercetare privind relația dintre cultura
organizațională și motivația angajaților în domeniul culture and employee motivation in the field of
construction
construcțiilor

8

9

Profesor univ. dr. DOBREA
Răzvan Cătălin

Profesor univ. dr. DOBRIN
Cosmin

1

1

1. Analiza de sustenabilitate a modelelor de 1. Sustainability analysis of entrepreneurship models
antreprenoriat
2. Managementul parteneriatului public-privat pentru 2. Management of the public-private partnership for
fundamentarea politicilor publice sectoriale
the substantiation of sectoral public
1. Perfecționarea
managementului
proiectelor
europene
2. Dezvoltarea mediului de afaceri din România prin
intermediul digitalizării
3. Perfecționarea proceselor de producție în contextul
industriei 4.0
4. Perfecționarea managementului calității în sectorul
serviciilor
5. Perfecționarea managementului riscului în cadrul
Agenției Naționale de Administrație Fiscală

1. Improving the management of European projects
2. Development
of
the
Romanian
business
environment through digitalization
3. Improving production processes in the context of
industry 4.0
4. Improving quality management in service sector
5. Improving the risk management in the National
Agency for Fiscal Administration

10

11

14

15

16
17

Profesor univ.dr. MARIN
Irinel

1

Profesor univ. dr. NICA
Elvira

2

Profesor univ. dr. POPA Ion

2

Profesor univ. dr. POPESCU
Dan,
Cotutelă: Profesor univ. dr
Carmen ȚURLEA

1

Profesor univ. dr. POPESCU
I. Doina

1

Profesor univ. dr.
PROFIROIU Marius

6. Stimularea
investițiilor
și
îmbunătățirea 6. Stimulating
investments
and
improving
productivității în sectorul agricol din România în
productivity in the Romanian agricultural sector in
contextul creșterii riscurilor
the context of increasing risks
7. Agile talent operations in service leadership
transformation in Japan.
1. Relația investiții - productivitate în conditiile cresterii 1. The relationship between investment and
riscurilor in sectorul agricol din România
productivity in the conditions of increasing risks in
the agricultural sector in Romania
1. Eficientizarea gestionării resurselor umane și 1. Making more efficient Human Resources
alocarea acestora în cadrul organizațiilor din
Management and its allocation within oganizations
perspectiva impactului digitalizării, robotizării și
from the point of view of digitalization, machine
automatizării forței de muncă
enhancement and automation's impact on
workforce
2. Sisteme de evaluare și ierarhizare în economia Gig
2. Evaluating systems and ranking in Gig economy
3. Studiu comparativ privind sistemul de motivare a 3. A comparative study on the motivation system of
functionarilor publici din Romania si din alte țări
civil servants in Romania and other EU member
membre UE
states
4. Achizițiile publice in contextul crizelor
4. Public procurement in the context of crises
5. Perfecționarea sistemului de formare profesională 5. Improving the continuous professional training
continuă din România în vederea armonizării
system in Romania in order to harmonize the skills
competențelor angajaților cu cerințele pieței muncii
of employees with the requirements of the labor
market
1. Rolul inteligenței emotionale în eficacitatea 1. The role of the emotional intelligence in the
sistemului de sanatate
effectiveness of the health system

2. Inteligența culturală ca avantaj competitiv în 2. Cultural Intelligence as competitive advantage in
organizațiile din Japonia
1. Posibilități de
perfecționare
organizaționale în era digitală

a

Japan based organizations
comunicării 1. Possibilities to improve organizational
communication in the digital era

1. Corelația dintre aptitudinile forței de muncă și
nevoile firmei

1. The correspondence between workforce skills and
company needs
1. Strategic management in public organizations

2 (CPV)

2. Social innovation and
management in Japan

education

business

1. Impactul digitalizării
echipei de proiect

18

19

20

Conferențiar univ. dr.
SIMION Cezar -Petre

Profesor univ. dr. ȚURLEA
Carmen

Profesor univ. dr. ZAMFIR
Andreea

Nr. total locuri / Total number of
places

asupra

managementului

1

2

1

26 (3
CPV)

1. Impactul investițiilor asupra creșterii economice și
dezvoltării afacerilor.
2. Strategii și analize în finanțarea proiectelor de
investiții.
3. Cercetări ale eficienței economice și finanțării
proiectelor de investiții pentru exploatațiile de
creștere a bovinelor
1. Rolul transformării digitale în perfecţionarea
managementului în sectorul serviciilor
2. Imbunătățirea managementului serviciilor pentru a
crește performanța IMM-urilor
3. Metode și instrumente de creștere a impactului
educației asupra stării de sănătate a populației
4. Digitalizarea serviciilor publice și managementul
acestora post-pandemie
5. Impactul leadershipului asupra managementului
organizațiilor sportive în noul context digital
6. Impactul reglementării serviciilor digitale la nivelul
Uniunii Europene
7. Dezvoltarea energiei regenerabile la nivelul Uniunii
Europene prin industrializare 4.0
8. Eficienţa
utilizării
fondurilor
europene
nerambursabile pentru dezvoltarea firmelor din
România

3. Collective Intelligence – Business Applications in the
Modern Japan
1. The impact of digitalization on the project team
management
2. Embracing uncertainty in the strategic planning
process: an exploratory research of how to make
sense of uncertainty and develop strategies in
response
3. Purpose and competitive advantage in Japanese
Service Management
1. The impact of investments on economic growth and
business development.
2. Strategies and analyses in financing investments
projects.
4. Research on economic efficiency and financing of
investment projects for cattle holdings.
1. Role of digital transformation in the development of
services sector
2. Improving service management to increase SMEs
performance
3. Methods and tools to increase the impact of
education on the health status of the population
4. Digitization of public services and their postpandemic management
5. The impact of leadership on the management of
sports organizations in the new digital context
6. Impact of digital services regulation at European
Union level
7. Development of renewable energy at EU level
through industry 4.0
8. Efficiency of using non-reimbursable European
funds for the development of Romanian companies

Școala doctorală: MARKETING

Nr.
crt
1

2

Nume si prenume
conducător de doctorat
/Supervisor
Prof.univ.dr.Anghel Laurențiu-Dan

Prof. univ. dr. Bălan Carmen

Doctoral School: MARKETING
Nr.
Locuri
Places
1

3

3

Prof.univ.dr. Căescu Ștefan Claudiu

2

4

Prof.univ.dr. Cetină Iuliana

1

Titlul temei de cercetare scoase la concurs

Research theme

1. Analiză cu privire la nevoi și instrumente de 1. Analysis on the needs and tools for
internaționalizare a IMM-urilor românești
internationalization of Romanian SME
1. Strategii de marketing
2. Strategii de marketing ale întreprinderilor
mici şi mijlocii
3. Strategii de poziționare de brand
4. Managementul relațiilor cu clienții
5. Managementul experienței de cumpărare a
clientului
6. Strategii logistice
7. Strategii de distribuție
8. Strategii de marketing în comerțul cu
amănuntul modern

1. Marketing strategies
2. Marketing strategies of the small and medium
sized enterprises
3. Brand positioning strategies
4. Customer relationship management
5. Customer experience management

9. Mutații în strategiile de marketing ale
detailiștilor din comerțul tradițional

9. Shifts in the marketing strategies of the
traditional retailers
1.Sharing economy and the marketing strategy

1.Economia colaborativă și strategia de
marketing
2.Etica în marketing
3.Marketing experiențial
4. Marketingul în administrația publică
5. Marketing în domeniul financiar
1. Marketingul serviciilor online
2.Proiectarea și dezvoltarea unui sistem
informațional al calității serviciilor
3. Marketingul bazat pe experiențe – premisă
a loializării clienților în servicii
4. Corelații între promovarea serviciilor și
educarea consumatorilor

6. Logistic strategies
7. Distribution strategies
8. Marketing strategies in the modern retailing

2. Ethics in marketing
3 Experiential marketing
4. Marketing in public administration
5. Marketing in the financial field
1. On line services marketing
2. Designing and building a service quality
information system
3. Marketing experience – basis for building
clients loyalty
4. Promoting services and educating consumers.

5

Prof.univ.dr. Cruceru Anca
Francisca

2

6

Prof.univ.dr. Edu Tudor Mihai

2

7

Prof.univ.dr. Filip Alina

3

8

Prof.univ.dr. Petrescu Eva Cristina

2

1. Strategii de marketing în context
competițional
2. Orientarea strategică de marketing în
mediul concurențial.
3. Comunicarea integrată de marketing.
4. Abordarea strategică în relația marketing vânzări.
1. Modelarea comportamentului
consumatorului din perspectivă generațională
2.Poziționarea în marketing - concept
multidimensional
1. Strategii de marketing relațional
2. Marketing relațional în domeniul serviciilor
3. Managementul relațiilor cu clienții în
mediul de afaceri actual
4. Managementul relațiilor cu clienții în
domeniul serviciilor
1. Impactul tehnologiilor online asupra
sistemului educațional
2. Comportamentul consumatorului de
produse agroalimentare în situații de criză
3. Evoluția digitalizării serviciilor bancare și
marketingul financiar-bancar
4. Marketing și Business inovativ în industria
auto din perspectiva economiei digitale și a
revoluției industriale 4.0
6. Economia și ordinea mondială postpandemică - evoluții și perspective ale
marketingului internațional
7. Rolul Pactului Ecologic European ca
instrument principal de orientare a economiei
Europei
8. Strategie și inovație în marketingul
financiar

1. Marketing strategies in a competitive context
2. Strategic marketing orientation in the
competitive environment
3. Integrated marketing communication
4. Strategic approach in the marketing-sales
relationship
2. Modelling consumer behaviour from a
generational perspective
2. Positioning in Marketing- a multidimensional
concept
1. Relationship marketing strategies
2. Relationship marketing in the field of services
3. Customer relationship management in the
current business environment
4. Customer relationship management in the
field of services
1. Impact of online technologies on the
educational system
2. Consumer behavior of agri-food products in
crisis situations
3. The evolution of the digitalization of banking
services and financial-banking marketing
4. Marketing and Innovative Business in the
automotive industry from the perspective of the
digital economy and the industrial revolution 4.0
6. The economy and the post-pandemic world
order - evolutions and perspectives of
international marketing
7. The role of the European Green Deal as the
main instrument for guiding the European
economy
8. Strategy and innovation in financial
marketing.

9. Studiul factorilor care cresc percepția
pozitivă a brandului de destinație
10. Analiza nevoilor și profilurilor
antreprenoriale ale studenților
11. Importanța digitalizării pentru IMM-urile
din România în noul context economic
determinat de pandemia SARS-CoV-2
12. Digitalizarea serviciilor financiare din
perspectiva marketingului financiar
1. Auditul de marketing în servicii
2. Strategii de marketing intern în servicii
9

10

11

Prof.univ.dr. Rădulescu Violeta

Prof.univ.dr. Roșca Mihai Ioan

Prof.univ.dr. Stancu Alin

2

1

2

3. Modalități de aplicare a marketingului
relațional în servicii
4. Rolul marketingului experiențial în evaluarea
calității serviciilor

1. Impactul noilor tehnologii asupra
comportamentului consumatorului
2. Marketingul în era Economiei ciculare
4. Marketingul unei idei -reîntregirea
națională
5. Studiul factorilor care cresc percepția
pozitivă a brandul de țară
6. Modalitați alternative de comercializare a
produselor agroalimentare provenite din
fermele familiale
7. Studiul privind comportamentul
consumatorului de produse agroalimentare în
situații de criză
1. Etica și valorile companiei
2. Managementul riscurilor și managementul
reputației
3.Responsabilitatea socială şi consumatorul
(satisfacţia consumatorului, fidelizare,
customer care

9. Study of the factors that increase the positive
perception of the destination brand
10. Analysis of the needs and entrepreneurial
profiles of students
11. The importance of digitalization for
Romanian SMEs in the new economic context
caused by the SARS-CoV-2 pandemic
12. Digitization of financial services from the
perspective of financial marketing
1. Marketing audit în services
2. Internal marketing strategies in services
3. Implementation of relational marketing in
services
4. The role of experience marketing in
evaluating the quality of services
1. The impact of new technologies on consumer
behavior
2. Marketing in the Age of Circular Economy
4. Marketing an idea - national reunification
1. Studing the factors that increase the positive
perception of the country brand
2. Alternative methods of marketing agri-food
products from family farms
3. Agri-food products consumer behavior study
in crisis situations.
1. Ethics and corporate values.
2. Risk management. Reputation management.
3. Social responsibility and the consumer
(satisfaction, loyalty, customer care)

12

Prof.univ.dr. Stăncioiu Felicia
Aurelia

3

Nr. total locuri / Total number of places

4. Impactul social media asupra relațiilor
publice
5. Rolul influențatorilor în practica relațiile
publice în lumea digitală
1. Strategii de marketing pentru turismul de
sănătate in contextul digitalizării economiei
europene post COVID19
2. Planificarea de marketing în turism în
contextul digitalizării economiei post
COVID19
3. Impactul experienţei online a
consumatorului asupra imaginii destinaţiei
turistice

4. The impact of social media on public relations
5. The role of influencers in PR practice in the
digital world
1. Marketing strategies for health tourism within the
context of the digitalization of the European
economy Post Covid19

2. Tourism marketing planning within the frame
of the digitalization of the economy Post
Covid19
3. Impacts of the consumer behavior online
experience on tourism destination image

24
Obs. Temele notate cu albastru sunt propuse de mediul de afaceri.
Topics marked in blue are proposed by the business environment.

TOTAL teme propuse pentru admiterea din sesiunea septembrie 2021 : 153
TOTAL topics proposed for admission in the September 2021 session: 153

