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Numărul de locuri şi temele de cercetare   

scoase la concurs în anul universitar 2017-2018 

 
Nr. 

crt. 

Conducători de 

doctorat 

Număr  

de 

locuri 

Teme de cercetare  

1 ISTUDOR 

NICOLAE 

1 Elaborarea și fundamentarea unor programe de susținere eficientă a 

tinerilor din mediul rural în procesul de pregătire profesională 

Evaluarea potențialului de dezvoltare a zonelor rurale în vederea 

fundamentării unor programe de finanțare a acestora. Studiu de caz 

2 BOBOC DAN 2 Evaluarea concurenței pe piaţa agroalimentară din România, în 

contextul globalizării. Studiu de caz: comerțul tradițional versus 

comerțul modern 

Direcţii strategice de dezvoltare durabilă în judeţul Buzau 

3 MARCU 

NICU 

2 Evaluarea performanţei politicilor guvernamentale şi a strategiilor, 

programelor şi proiectelor de reabilitare şi reformă a sectorului de 

irigaţii 

Eficienţa utilizării fondurilor publice în gestionarea deşeurilor şi 

ecologizarea zonelor afectate de activităţi industriale 

4 POPESCU 

GABRIEL 

2 Efectele înstrăinării terenurilor către non-rezidenți 

Piața agroalimentară, cu referiri speciale la rolul și importanța târgurilor 

sătești 

5 NĂSTASE 

MIRCEA 

2 Rolul impozitelor şi taxelor în formarea preţului produselor 

agroalimentare 

Zonarea producţiei agricole în România în contextul modificărilor 

climatice 

6 STOIAN 

MIRELA 

2 Cercetări privind competitivitatea pe piața laptelui și a produselor 

lactate  

Strategii de promovare a produselor agroalimentare românești pe piețele 

externe 

7 MIHNEA 

ADRIANA 

2 Impactul implementării legislației Uniunii Europene în domeniul 

mediului asupra dezvoltării economico sociale a României 

Piata asigurărilor din România. Soluții de asigurare împotriva efectelor 

schimbărilor climatice în sectorul agricol 

 

8 

RĂDULESCU 

CARMEN 

VALENTINA 

 

2 

Emergența afacerilor verzi prin activarea potențialului inovativ  al 

competitivității economice în matricea dezvoltării durabile 

Presiunea antropică asupra spațiului silvic. Disfunctionalități și riscuri 

economico - ecologice în România 

9 ION RALUCA 

ANDREEA 

2 Cercetări privnd creșterea performanței economice pe filiera 

agroalimentară. Studiu de caz 

Impactul investițiilor asupra performanței economice în agricultura 

României. Studiu de caz 

10 TOMA 

ROMAN 

DORIN 

2 Tradiții românești de asociere în mediul rural. Obștea și formele ei. 

Rolul economic social și cultural al obștii 

Gospodăria rurală și ferma agricolă. Modalități de tranziție de la 

gospodăria familială la asociația agricolă 
Număr total de locuri  

scoase la concurs 
19  
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