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Nr. 
crt. 

Conducător de doctorat 

Număr de 
locuri 

propuse 
pentru 
concurs 

Teme de cercetare 
(în română și engleză) 

1.  Prof. univ. dr.  
Andreica Marin 
 
cotutelă  
Prof. univ. dr. Nadia Ciocoiu 

1 1. Modelarea si simularea proceselor decizionale / 
Modeling and simulation decision making  

2. Managementul riscului pe pietele financiare si in 
tranzactiile internationale / Risk management in 
financial markets and international transactions 

3. Managementul inovativ al afacerilor / Innovative 
business management  

2.  Prof. univ. dr.  
Cârstea Gheorghe 
 
cotutelă  
Prof. univ. dr.  
Doina Popescu 

3 1. Creșterea competitivității firmei prin raționalizarea 
procesului de management al asigurării și gestiunii 
resurselor materiale / Increasing competitiveness by 
rationalizing the supply management 

2. Raționalizarea poziției concurențiale în vederea 
creșterii competitvității firmei / Rationalizing 
competitive position to increase company competitiveness 

3. Creșterea competitivității firmei prin raționalizarea 
procesului de management al vânzărilor / Increasing 
competitiveness by rationalizing the sales management 

4. Impactul coachingului asupra performanțelor 
organizațiilor / The impact of coaching over the 
organization’s performances 

5. Contribuții la implementarea Lean Six Sigma în cadrul 
IMM-urilor din România / Contributions to the Lean Six 
Sigma implementation in SMEs in Romania 

3.  Prof. univ. dr. Lefter Viorel 
 
cotutelă  
 
Prof. dr. Alecxandrina 
Deaconu 

2 1. Armonizarea calificărilor salariaților din organizațiile 
romanești in raport de cerințele integrarii României in 
Uniunea Europeană / Harmonization of qualifications of 
employees in the Romanian organizations in relation to 
the requirements of Romania's EU integration 

2. Flexibilizarea posturilor salariaților din organizațiile 
romanești in funcție de  cerințele economiei de piața / 
The flexibilization of jobs in the Romanian organizations 
according to the requirements of market economy 

4. Prof.dr. Nica Elvira 2 1. Creșterea eficienței achizițiilor publice prin 
crearea organismelor centrale de achiziții 

2. Achizițiile transfrontaliere – instrument 
inovator în domeniul achizițiilor publice 

3. Impactul strategiei de dezvoltare a resurselor 
umane asupra procesului de modernizare și 
eficientizare a administrației publice în 
România 

 TOTAL 8  


