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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 2019 – 2020  (sesiunea noiembrie 2019) 
 

Number of places and research themes  
Admission exam for academic year 2019 – 2020 (2019 November session) 

 
 

   Școala doctorală: ADMINISTRAREA AFACERILOR            
 

 
 

Nr. 
crt 

Nume si prenume 
conducător de doctorat 

/Supervisor 

Nr. 
Locuri 
Places 

 
Titlul temei de cercetare scoase la concurs 

 
Research theme 

12 Prof. univ. dr.  SÂRBU ROXANA 1 

Exigente noi privind administrarea afacerilor si 
managementul riscurilor in contextul unei 
economii globale 

New requirements for business management and risk 
management in a global economy 

Economia gri și neagră. Impact asupra retailului 
modern - evoluții si tendințe 

The gray and black economy. Impact of modern retail - 
developments and trends 

Stategii inovative de dezvoltare a competentelor 
organizatiilor globale pentru asigurarea unor 
afaceri sustenabile 

Innovatives strategies for the global organization 
competitiveness development for assurance of 
sustainable business 

13 
Prof. univ. dr. TANŢĂU D. ADRIAN 
 

1 
Cercetare privind inovatii, tehnologii emergente si 
antreprenoriat in energie. 

Research on innovation, emergent technologies and 
entrepreneurship in energy field. 

16 Prof. univ. dr. VASILIU CRISTINEL 2 

Modele integrate de distribuție omnichannel. 

Impactul acestora asupra portofoliului de servicii 

oferite de catre companii. 

Integrated omnichannel distribution models. Their 

impact on the portfolio of services offered by 

companies. 

Tehnologiile inovatoare și impactul lor asupra 
performanțelor firmelor din domeniul comerțului 
cu amănuntul 

Innovative technologies and their impact on the 
performance of the firms which activate in the retail 
industry 

Inovaţiile din comerţul cu amănuntul cu impact 
asupra creării unei experienţe plăcute de 
cumpărare  

Innovation in retail with impact on creating a positive 
buying experience  
 



 2 

Diferența dintre teoriile leadershipului implicit și 
așteptările comportamentului actual al liderului 

The gap between Implicit Leadership Theories and 
expectations of actual leader behaviour 

Comerțul online vs. comerțul tradițional - evoluții 
și impact asupra economiei prin transformarea 
pieței de retail. 

Online trading vs. traditional trading- developments 
and impact on the economy by transforming the retail 
market. 

Abordări ale managementului riscului lanțului de 
aprovizionare: identificare, analiză și control 

Approaches to supply chain risk management: 
identification, analysis and control 

Nr. total locuri / Total number of places 4  

                                                                                   
 

Școala Doctorală: CONTABILITATE 
 

Nr. 

crt 

Nume si prenume conducător de 

doctorat /  

Supervisor 

Nr. 

Locuri 

Places 

 

Titlul temei de cercetare scoase la concurs 

 

Research theme 

13.  
Prof. univ. dr.  

Nișulescu-Ashrafzadeh Ileana 
1 

1. Impactul factorilor socio-culturali asupra 

deciziilor financiare in economiile emergente 

1. Impact of socio-cultural factors on financial 

decisions in emerging economies 

 
Nr. total locuri /  

Total number of places  
1 

  

 
 

Școala doctorală: ECONOMIE ȘI AFACERI INTERNAȚIONALE  
 

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. NICOLESCU LUMINIȚA  
 

1  
Strategii de marketing la nivel international: 
analize si studii. 

Marketing strategies at international level: analyses 
and studies. 
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Nr. 
crt 

Nume si prenume conducător de 
doctorat /  
Supervisor 

Nr. Locuri 
Places 

 
Titlul temei de cercetare scoase la concurs 

 
Research theme 

2 Prof. univ. dr. MUȘETESCU RADU  
 

3 

Efecte pe termen scurt, mediu si lung ale 

sanctiunile economice/masurilor restrictive 

adoptate la nivel international impotriva unor 

state asupra schimbarilor comerciale 

internationale. 

Rolul si Impactul Industriei Media in Orientul 

Mijlociu. Studiu de caz: țările Nord Africane 

Impactul noilor tehnologii asupra afacerilor 

internationale si viitoarea restructurare a 

economiei globale. 

Short, medium, and long-term effects of economic 
sanctions / restrictive measures adopted 
internationally against some states on international 
trade exchanges. 
 
 
The Role and the Impact of Media Industry in Middle 
East. The Case of North African Countries. 
The Impact of New Technologies on International 
Business and the Future Restructuring of the Global 
Economy. 

3 Prof. univ. dr. LUPU RADU  1  
Algoritmi de tranzacționare pe piețele financiare 
internaționale. 

Trading algorithms on international financial 
markets. 

4 Prof. univ. dr. VANCEA DIANE  1 
Cresterea performantei in afacerile 
internationale prin intermediul instrumentelor 
diplomatice.* 

Increasing performance in international affairs 
through diplomatic instruments.* 

5 Prof. univ. dr. BELU MIHAELA  1 
Analiza noilor strategii de distribuție în afacerile 
internaționale. 

Analysis of new distribution strategies in 
international business. 

6 Prof.univ.dr. HOROBEȚ ALEXANDRA  1 

Factori determinanți ai diferențelor de 
performanță dintre companiile cu capital străin 
și cele cu capital local în țările Uniunii Europene. 

Driving factors behind performance gaps between 
foreign and locally-owned companies from EU 
countries. 

7 Prof.univ.dr GIURGIU ADRIANA  1 

Rolul statului în creșterea eficienței și 
dezvoltarea comertului exterior și în echilibrarea 
balanței comerciale. Instrumente, oportunități, 
limitări. 

The Role of the State in Increasing the Efficiency and 
Developing the External Trade, as well as in 
Equilibrating the Trade Balance. Instruments, 
Opportunities and Limitations. 

8 Prof.univ.dr PARASCHIV DOREL  1  
Impactul noilor tehnologii in afacerile 
internationale. 

The impact of new technologies in international 
affairs. 

9 
Prof.univ.dr ZAHARIA RODICA 
MILENA 

1 
Relatia dintre dezvoltare si sanatatea sistemului 
financiar. 

The relationship between development and the health 
of financial system. 

10 Prof.univ.dr HURDUZEU GHEORGHE  
 

1 

Managementul riscului în agricultura României 

în contextul reformelor PAC. 
Risk management in Romania's agriculture in the 
context of CAP reforms. 
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Nr. 
crt 

Nume si prenume conducător de 
doctorat /  
Supervisor 

Nr. Locuri 
Places 

 
Titlul temei de cercetare scoase la concurs 

 
Research theme 

11 Prof.univ.dr COJANU VALENTIN  1  
Influenta diplomatiei economice asupra 
atenuarii conflictelor in schimburile 
internationale. 

The influence of economic diplomacy on mitigating 
conflicts in international trade.  

 
Nr. total locuri /  

Total number of places  
13   

     

             
 Școala doctorală FINANŢE 
 

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. VICTOR DRAGOTĂ 1 
Când o țară părăsește o uniune politică: efecte 
asupra politicilor financiare ale 
întreprinderilor 

When Countries Leave Political Unions: Effects on 
Corporate Financial Policies 

 
Nr. total locuri / Total number of 
places 

1 
  

 

 
Școala doctorală: INFORMATICĂ ECONOMICĂ 
 

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. COCIANU CĂTĂLINA LUCIA 1 

1. Tehnici de tip Machine Learning (ML) și Deep 
Learning (DL) pentru dezvoltarea funcției de 
previziune a platformelor de Business Intelligence 

1. Machine learning and deep 
learning techniques used to develop 
the forecasting component of BI platforms 

2 Prof. univ. dr. SMEUREANU ION 1 
1. Modele de portofoliu moderne si diversificarea 1. Modern portfolio models and diversification 

Nr. total locuri / Total number of places 2   
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Școala doctorală: MANAGEMENT 

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. BĂNACU CRISTIAN-SILVIU 2 

1.Managementul Proiectelor pentru protecția 
Infrastructurilor Critice Strategice  

1.Project Management for Strategic Critical 
Infrastructure Protection  

2.Eco-eficiența investițiilor în domeniul 
infrastructurii de transport în contextul 
Economiei Circulare  

2.The eco-efficiency of investments for transport 
infrastructure modernization in the Circular 
Economy context. 

3.Eco-eficiența mijloacelor și sistemelor de 
transport inteligent multi-modal în contextul 
Economiei Circulare pentru Dezvoltare 
Sustenabilă. 

3.The eco-efficiency of smart multi-modal 
transportation means and systems in the Circular 
Economy context for Sustainable Development 

4.Managementul proiectelor de investiții din 
domeniul energiei verzi 

4.Investment project management for green energy 

2 Prof. univ. dr. CIOCOIU CARMEN NADIA 1 
 1.Management of Research - Development and 

Innovation Organizations 

3 Prof. univ. dr. MARINESCU PAUL 1 
1.Guvernanță  corporativă  și  bunele  practici  
manageriale  și administrative adecvate noilor 
provocări economice și sociale 

1.Corporate governance and good managerial and 
administrative practices appropriate to new 
economic and social challenges 

4 Prof. univ. dr. POPA ION 1 
 1.The management of global talent operations in 

Agile organizations 

5 
Prof. univ. dr.  
PROFIROIU MARIUS CONSTANTIN 

3  

 1.Strategic management in public organizations 

 2.Emotional behavior in talent operations and 
organizational development 

 3.Challenges in strategic management of Nigeria's 
public sector 

 
Nr. total locuri / Total number of 
places 

8 
  

 

Școala Doctorală: Economie II 

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.  Ion Raluca 1 
 1. Food security. Comparative analysis 

 Nr. total locuri / Total number of places  1   

 


