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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 2021 – 2022 

Number of places and research themes  
Admission exam for academic year 2021 – 2022 

 
   Școala doctorală: ECONOMIE 1          
 

 
 

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 

2 (două/ 
two) 

locuri 
/places 

1. Dezvoltarea capitalului uman in contextul 
digitalizarii si impactul digitalizarii asupra 
performanțelor societății  

1. The development of human capital in the 
context of digitalization and the impact of 
digitalization on the performance of society 

2. Comerțul electronic in Romania - 
perspective in contextul digitalizarii.  

1. E-commerce in Romania - perspectives in the 
context of digitalization 

2 Conf. univ.dr. CRĂCIUN Liliana 

3 (trei / 
three) 

locuri / 
places 

1. Comerţul electronic. Perspective pentru 
România  

1. E-commerce. Perspectives for Romania 

2. Strategia de securitate naţională a 
României: evoluţii şi tendinţe între 
securitatea regională şi cea euro-atlantică  

2. Romania's national security strategy: 
evolutions and trends between regional and 
Euro-Atlantic security  

3. Evolutia modelului de business în industria 
auto  

3. The evolution of business model in the 
automotive industry  

 
3 

Prof.univ.dr. DACHIN Anca Daniela 
1 

(un/one) 
loc/place 

1. Efecte ale aplicarii masurilor proiectate de 
UE in domeniul schimbarilor climatice 
asupra economiei Romaniei 

1.  Effects of the implementation of the measures 
projected by the EU in the field of climate 
change on the Romanian economy 

 
2. Politici regionale pentru sustinerea Pactului 

verde european 
2. Regional Policies for the Green Deal 

4 Prof.univ.dr. DUDIAN Monica 1 1. Noi abordari in finantarea IMM-urilor si 1. New approaches to SMEs and entrepreneurship 
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(un/one) 
loc/place 

+ 
1 

(un/one) 
loc/place 

CPV 

antreprenorilor pentru a raspunde 
provocarilor antrenate de pandemia 
Covid-19  

financing to cope with the pandemic 
challenges 

2. Determinanți antreprenoriali și 
instituționali ai creșterii in afaceri: cazul 
companiilor din România  

2. Entrepreneurial and Institutional Determinants 
of Business Growth: the Case of Romanian 
Companies 

5 
Prof.univ.dr. HUIDUMAC Petrescu 
Cătălin Emilian 

1 
(un/one) 
loc/place 

1. Traditie si inovatie in modelele economice 
asiatice 

1. Tradition and innovation in Asian economic 
models 

6 
Prof.univ.dr. MARINAȘ Marius 
Corneliu 

3(trei / 
three) 
locuri 

/places 

1. Modele și analize asupra indicatorului 
socio-economic al salariului minim  

1. Models and analyses on the socio-economic 
indicator of the minimum wage 

2. Crizele din ultimul deceniu (ex. pandemia 
coronavirus) și efectele lor asupra 
modelului și eficienței mixului de politici 
publice, monetare și fiscale  

2. Crises of the last decade (e.g. coronavirus 
pandemic) and their effects on the model and 
efficiency of the public, monetary and fiscal 
policy mix. 

3. Impactul tehnologiilor specifice revolutiei 
industriale 4.0 asupra mediului de afaceri 
din Romania   

3. The impact of technologies for Industry 4.0 on 
the Romania business environment  

7 
Conf.univ.dr. MOLĂNESCU Anca 
Gabriela 

2 (două/ 
two) 

locuri 
/places 

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

1. Reform of the World Trade Organization-
perspectives and implications on resolving 
trade disputes  

2. Dezvoltarea mediului de afaceri romanesc 
prin cresterea eficientei utilizarii 
fondurilor europene  

2. Developing the Romanian business 
environment by increasing the efficiency of 
using European funds 

8 
Prof.univ.dr. POPESCU Cristina 
Raluca 

3 (trei / 
three) 

locuri / 
places 

1. Finanțarea antreprenoriatului în contextul 
pandemiei Covid.   

1. Financing entrepreneurship in the context of 
the Covid pandemic. 

 
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 context economic (determinat de 
pandemia SARS-CoV-2)  

3. The importance of the development of the social 
economy in the new economic context 
(determined by the SARS-CoV-2 pandemic) 
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9 Prof.univ.dr. POPESCU Gheorghe 

3(trei / 
three) 
locuri 

/places 

1. Un nou sistem institutional al economiei 
cunoasterii. Relatia invatamant-cercetare-
inovare-intreprindere-piata 

1. A new institutional system of the knowledge 
economy. The education-research-innovation-
company-market relationship 

2. Structuri macroeconomice în Romania 
postsocialistă: realități, evăluari (analize) 
comparative, deziderate, consecințe 

2. Macroeconomic structures in post-socialist 
Romania: realities, comparative 
assessments/analyses, goals, consequences 

3. Tendințe în economia de piață a țărilor 
emergente. Convergența și divergența 

3. Trends in the emerging market economies. 
Convergence and divergence 

4. Armonizarea relatiei inteligenta-educatie-
informatie si eficienta in contextul 
informatizarii economiei romanesti 

4. The harmonization of intelligence-education-
information and efficiency relationship in the 
context of the Romanian economy 
informatization 

5. Impactul macroeconomic al creșterii 
penetrării plăților electronice în România  

5. The macroeconomic impact of increasing of 
electronic payments in Romania 

6. Economia și ordinea mondială post-
pandemică - evoluții și perspective  

6. The economy and the post-pandemic world 
order - evolutions and perspectives 

7. Evaluarea contributiei industriei de capital 
privat la redresarea economica in urma 
unei crize economice  

7. Assessing the Private Equity Industry 
Contribution to Economic Recovery Following 
an Economic Crisis 

8. Studiu privind cheltuielile cu serviciile de 
sănătate din Romania din toate sursele de 
finanțare  

8. Study on health care expenditures in Romania 
from all funding sources 

 

10 Prof.univ.dr. SUCIU Marta Christina 

3(trei / 
three) 
locuri 

/places 

1. Reorganizarea companiilor afectate de 
criza economică  

1. Reorganizing companies affected by the 
economic crisis (Deloitte) 

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

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

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

3. Challenges and opportunities for dynamic and 
creative entrepreneurs in the context of the 
COVID -19 pandemic (Ministerul Economiei, 
Energiei și Mediului de Afaceri) 

4. Impactul crizei economice in 
managementul resurselor umane: studiu 
comparativ la nivelul statelor membre ale 

4. Impact of economic crisis on human resources 
management: a comparative study among 
European Union member states (Deloitte) 
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Uniunii Europene  
5. Perspectivele comerțului electronic în 

România. Formarea și dezvoltarea 
abilităților digitale  

5. E-commerce perspectives in Romania. 
Accumulation and development of digital skills 
(Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de 
Afaceri) 

6. Digitalizarea gestionării resurselor umane 
și financiare. Abordari inovatoare si 
impactul lor asupra performanței socio-
economice  

6. Digitalization of management of human and 
finanicial resources. Innovative approaches 
and their impact on socio – economic 
performance (Deloitte) 

7. Digitalizarea serviciilor financiare: un 
posibil trend sau o necesitate?  

7. Financial services digitization: a possible trend 
or a need? (Deloitte) 

8. Cum poate continua un leader să fie 
”uman” în era inteligenței artificiale?  

8. How to keep being a ”human” leader within 
artificial intelligence era? (ING) 

9. Lichiditatea și prețul imobiliarelor  9. Liquidity and housing prices (LSEG) 

 
11 

Prof.univ.dr. ȘERBAN Andreea 
Claudia 

2 (două/ 
two) 

locuri 
/places 

1. Impactul COVID-19 asupra educației. 
Evoluții și perspective 

1. Impact of the COVID-19 on education. Evolution 
and perspectives 

2. Efectele crizei COVID-19 asupra pieței 
muncii 

2. The effects of COVID-19 crisis on labour market  

3. Noua provocare a reînnoirii competențelor 
regionale în contextul dezvoltării durabile 

3. The new challenges of the renewal of regional 
capabilities in the context of sustainable 
development 

4. Pandemia COVID-19 și schimbări în ordinea 
economică mondială  

4. COVID-19 pandemic and changes in the world 
economic order 

5. Noi oportunități pentru mediul 
antreprenorial in conxtextul pandemiei 
COVID-19  

5. New opportunities for the entrepreneurial 
environment in the context of the COVID-19 
pandemic 

 
6. Impactul pandemiei COVID-19 asupra 

obiectivelor dezvoltarii durabile  
6. Impact of COVID-19 pandemic on the 

sustainable development goals 

12 
 
Prof.univ.dr. ȘERBAN-OPRESCU 
George Laurențiu 

2 (două/ 
two) 

locuri 
/places 

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

1. Analysis of the education effects on increasing 
quality of life and economic performance 

2. Strategii sustenabile pentru limitarea 
încălzirii globale în condițiile asigurării 
egalității economice   

2. Sustainable strategies for limiting global 
warming while ensuring economic equality 



 5 

3. Abordări doctrinare cu privire la 
multilateralism și liberalism vs. 
unilateralism și protecționism în economia 
globală actuală  

3. Doctrine approches on multilaterism and 
liberalism vs unlitarelism and protectionism in 
current global economy  

4. Perspective doctrinare asupra evoluției 
economiei mondiale post-pandemice  

4. Doctrine perspectives on the development of 
pots-pandemic global economy  

13 Prof.univ.dr. ȚÎRCĂ Diana Mihaela 
1 

(un/one) 
loc/place 

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

1. Labor migration in the European Union - new 
challenges 

Nr. total locuri / Total number of places 27 +1 
CPV 

 

                                                                                   
 


