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ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 

CONSILIUL PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

 

Numărul de locuri și temele de cercetare scoase la concurs 

pentru admiterea la studii universitare de doctorat 

în anul universitar 2022 – 2023 

Number of places and research themes  

Admission exam for academic year 2022 – 2023 

 

 

   Școala doctorală: ECONOMIE I          Doctoral School: ECONOMICS I 

  Nr. 

crt 

Nume si prenume 

conducător de 

doctorat 

/Supervisor 

Nr. 

Locuri 

Places 

 

Titlul temei de cercetare scoase la concurs 

 

Research theme 

1.  

Prof.univ.dr. 

Aceleanu Mirela 

Ionela 

 

1 

1. Dezvoltarea capitalului uman in contextul 

digitalizarii si impactul digitalizarii asupra culturii 

organizationale Min Finantelor 

1. The development of human capital in the context of 

digitalization and the impact of digitalization on the 

organizational culture 

2. Transformari ale pietei muncii generate de 

pandemia Covid 

2. Labour market transformations generated by the Covid 

2.  
Prof.univ.dr. 

Badea Liana 
2  

1. Un nou mod de a gândi economia. Reforme 

axate pe energie verde, digitalizare și rezistență la 

șocuri 

1. A new way of thinking about economics. Reforms focused 

on green energy, digitalisation and shock resistance 

2. Digitalizarea – oportunități și amenințări în 

perioada pre și post-Covid-19. Cum repornim 

economia? 

2. Digitalization - opportunities and threats in the pre- and 

post-Covid-19 period. How to restart the economy? 

3. Noi tendințe în gândirea economică - economia 

comportamentală. Cum este influențat 

comportamentul consumatorului de produse 

agroalimentare în situație de criză? 

3. New trends in economic thinking - behavioral economics. 

How is the behavior of the consumer of agri-food products 

influenced in a crisis situation? 

4. Social media și calea spre succes pe piață 4. Social media and the path to success in the marketplace 

5. Implicații doctrinare ale impozitării asupra 

inegalității veniturilor 

5. Doctrinal implications of taxation on income inequality 

6. Pandemia COVID-19 și oportunitatea 

reîntoarcerii la soluțiile programelor de cercetare 

ale școlilor de gândire economică 

6. COVID-19 pandemic and the opportunity to return to the 

solutions of the research programs of the schools of 

economic thought 
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7. Implicații economice ale corupției în adoptarea 

noului „normal” al societății secolului XXI 

7. Economic implications of corruption in adopting the new 

„normal” of the 21st century society 

3.  Prof.univ.dr. 

Craciun Liliana 

3  

 

1. Analiza conceptului de economie circulară prin 

prisma obiectivelor de dezvoltare durabilă 

1. The analysis of the circular economy concept through the 

sustainable development goals 

2. Integrarea evaluării concurenţei în analiza 

impactului de reglementare 

2. Integrating competition assessment into regulatory impact 

analysis 

3. Securitatea economico-socială a UE, NATO și a 

României în contextul noilor amenințări 

 

3. The economic and social security of the EU, NATO and 

Romania in the context of the new threats. 

4. Management strategic si politici economice de 

dezvoltare sustenabila 

4. Strategic management and economic policies for 

sustainable development 

5. Perspective privind implementarea conceptului 

de integritate alimentara in Romania 

5. Perspectives on the implementation of the concept of food 

integrity in Romania 

6. Cercetari privind fondurile europene si impactul 

acestora asupra dezvoltarii economice 

6. Research on European funds and their impact on economic 

development 

7. Strategii si politici economice in serviciile de 

sanatate 

7. Economic strategies and policies in health services 

8. Investitorii Instituţionali şi Rolul lor pe Piaţa 

Financiară Unică Europeană 

8. Institutional Investors and Their Role in the European 

Single Financial Market 

9. Impactul economic al cresterii cererii de 

transport de calatori si marfuri in functie de 

tendintele de dezvoltare a politicilor de crestere 

economica in Romania 

9. The economic impact of the increase in the demand for 

passenger and freight transport depending on the 

development trends of the economic growth policies in 

Romania 

10. Impactul actiunilor extremiste asupra 

dezvoltarii economice regionale 

10. The impact of extremist actions on regional economic 

development 

4.  
Prof.univ.dr. 

Dachin Daniela 

Anca 

1  

1. Economia verde: Efecte ale aplicarii masurilor 

de dezvoltare sustenabila asupra economiei 

Romaniei 

1. Green economy: Effects of the application of sustainable 

development measures on the Romanian economy 

2. Inegalitatea veniturilor populatiei în România – 

implicații asupra dezvoltării economice și sociale 

2. Income inequality of the population in Romania - 

implications on economic and social development 

5.  Prof.univ.dr. 

Dudian Monica 
1 

1. Economia comportamentala si implicatiile sale 

pentru productivitate si managementul riscului in 

intreprinderi 

1. Behavioral Economics and Its Implications for 

Productivity and Enterprise Risk Management 

6.  Fanea Ivanovici 

Mina 
2  

1. Digitalizarea ca factor de redresare economică în 

context pandemic/  

1. Digitalization – recovery factor during the pandemic  
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2. Sisteme alternative de finantare – Crowdfunding 2. Alternative financing systems 

3. Industriile culturale si creative in regiunile 

ultraperiferice ale Uniunii Europene (RUP): 

structurarea industriei filmului si modelul sau 

economic ca mecanism nou de crestere si 

dezvoltare in context insular 

3. Les Industries culturelles et créatives dans les régions 

ultrapériphériques de l'Union Européenne (RUP) : la 

structuration d’une industrie du cinéma et de son modèle 

économique comme nouveau levier de croissance et de 

développement en contexte insulaire ? 

7.  

Prof.univ.dr. 

Huidumac 

Petrescu Cătălin 

Emilian 

1  

1. O perspectiva critica asupra dreptului de 

proprietate privata in Romania. Implicatii 

economice, etice si juridice 

1. A critical perspective on private property rights in 

Romania. Economic, ethical and legal implications 

8.  
Prof.univ.dr. 

Marinaș Marius 

Corneliu 

3  

 

1. Provocările și oportunitățile procesului de 

convergență reală al României în ciclul economic 

post-pandemie 

1. Challenges and opportunities for Romania's real 

convergence process in the post-pandemic economic cycle 

2. Impactul consensului global privind impozitarea 

asupra statelor membre ale UE 

2. The impact of the global consensus on taxation on EU 

member states 

3. Perspectiva transferurilor fiscale la nivelul 

Uniunii Europene și rolul bugetului comunitar 

3. The perspective of fiscal transfers at EU level and the role 

of the EU budget 

9.  
Prof.univ.dr. 

Molanescu Anca 

Gabriela 

2  

1. Analiza evaluarii navelor comerciale de tip 

second-hand  

1. Analysis of the evaluation of second-hand merchant ships 

 2. Necesitatea si importanța pregătirii aderării 

României la Organizația pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică (OCDE) 

2. The need and importance of Romania's accession to the 

Organization for Economic Cooperation and Development 

(OCDE) 

10.  
Prof.univ.dr. 

Popescu Cristina 

Raluca 

1  

1. Beneficiile digitalizării pentru repornirea 

economiei, în urma impactului COVID-19 asupra 

mediului economic național și global  

1. The benefits of digitization to restart the economy, 

following the impact of COVID-19 on the national and 

global economic environment 

2. Importanța și implicațiile mix-ului de politici 

economice în perioadele de pre-pandemie și post-

pandemie 

2. The importance and implications of the economic policy 

mix in the pre-pandemic and post-pandemic periods 

3. Provocări actuale și reforme necesare pentru 

trecerea la un nou model economic, bazat pe 

energie verde, digitalizare și rezistență la șocuri 

3. Current challenges and reforms needed to move to a new 

economic model based on green energy, digitalisation and 

shock resistance 

11.  Prof.univ.dr. 

Popescu Gheorghe 
2  

1. Impactul reformei Pactului de Stabilitate și 

Creștere asupra politicii UE de creștere sustenabilă 

și rezilientă 

1. The impact of the Stability and Growth Pact reform on the 

EU`s sustainable and resilient growth policy 
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2. Politica de concurență a UE și perspectivele în 

relațiile internaționale cu SUA și China  

2. EU competition policy and prospects in international 

relations with the US and China 

3. Impactul pandemiei COVID asupra economiei 

Romaniei  

3. The Impact of the COVID pandemic on the Romanian 

economy 

4. Guvernanta economica europeana. Coordonarea 

si supravegherea politicilor macroeconomice 

4. European economic governance. Coordination and 

surveillance of macroeconomic policies 

12.  
Prof.univ.dr. 

Șerban Andreea 

Claudia 

2  

1. Rolul transformării digitale în reconstrucția și 

redresarea economica 

după criza provocată de pandemia de COVID-19 

1 .The role of digital transformation in reconstruction and 

economic recovery 

after the COVID-19 pandemic crisis 

2. Inegalitatea veniturilor: implicatii economico-

sociale in Uniunea Europeana 

2. Income inequalities: economic and social implications in 

European Union 

3. Impactul economic și social al utilizării 

inteligenței artificiale 

3. The economic and social impact of artificial intelligence  

4. Economia verde in contextul dezvoltarii 

durabile. Analiza comparativa la nivelul Uniunii 

Europene 

4. Green economy in the context of sustainable development. 

Comparative analysis in European Union 

5. Trenduri si provocari demografice in perioada 

post COVID-19 

5. Demographic trends and challenges in post COVID-19 

times 

6. Strategii pentru adaptarea invatamantului 

superior în perioada post COVID19 

6. Transformative Learning Strategies in Higher Education in 

post COVID19 times   

13.  
Prof.univ.dr. 

Șerban-Oprescu 

George Laurențiu  

2  

1. Analiza ciclului economic post-pandemic - 

provocări și oportunități pentru România 

1. Post-pandemic economic cycle analysis - challenges and 

opportunities for Romania 

2. Măsuri și reforme eficiente pentru tranziția și 

adaptarea la modelul economic fundamentat pe 

digitalizare, reziliență și energie verde 

2. Effective actions and changes required for the transition 

and adjustment to the economic model based on 

digitalisation, resilience and green energy 

3. Analiza mix-ului optim de politici economice 

necesare pentru adaptarea la criza COVID-19 și 

tranziția către ciclul economic post-pandemic 

3. The analysis of the optimum mix of economic policies 

required for adjusting to the COVID-19 crisis and 

transitioning to the post-pandemic economic cycle 
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4. Rolul digitalizării în relansarea activității 

economice și atenuarea impactului economic 

național și global al crizei COVID-19 

4. The role of digitalisation in restarting business and 

reducing the national and global economic impact of the 

COVID-19 crisis 

5 .Efectele economice și sociale ale inegalității 

veniturilor. Analiză comparativă la nivel european 

5. Economic and social outcomes of income inequality. 

Comparative analysis at European level 

6. Modificări de paradigmă în doctrina economică 

rezultate în urma crizei pandemice 

6. Economic doctrine paradigm shifts triggered by the 

pandemic crisis 

7. Impactul crizei COVID-19 asupra inegalității 

veniturilor la nivel global 

7. The impact of the COVID-19 crisis on global income 

inequality 

14.  Prof.univ.dr. Țircă 

Diana Mihaela 
1 

1. Oportunități și provocări ale pieței muncii din 

România în era digitalizarii 

1. Opportunities and challenges of the Romanian labor 

market in the digital era 

 

 

Obs. Temele scrise cu albastru provin din propunerile partenerilor din mediul de afaceri./ Topics marked in blue are proposed by the business environment. 

 

Director Școala Doctorala Economie I 

Prof.univ.dr. Andreea ȘERBAN 


