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Temele de cercetare/ Research themes  

Nr. 

crt 

Nume si prenume 

conducător de doctorat /  

Supervisor 

 

Tema de cercetare  

 

Research theme 

1. 
Prof. Univ. Dr.Andreica 

Marin 

Managementul performanței economice în cadrul 

instituțiilor financiare 

Management of economic performance within financial 

institutions  

Managementul inovativ al afacerilor Innovative business management  

Modelarea și simularea proceselor decizionale .  Modeling and simulation of decision making  

2. 
Prof. Univ.Dr. 

Androniceanu Armenia 

Impactul stilului de conducere asupra performanțelor 

resurselor umane 

The impact of leadership style on human resource 

performance 

Cercetare privind profilul psihosociologic al resurselor 

umane asupra rezultatelor organizationale 

Research on the psychosocial profile of human 

resources on organizational outcomes 

Management strategic si guvernare, mecanisme eficiente 

de cooperare si coordonare in institutiile publice.    

Strategic management and governance, efficient 

mechanisms for cooperation and coordination in public 

institutions. 

Managementul resurselor umane în instituțiile publice 

din statele UE Human resources management in public 

institutions in EU countries 

Human resources management in public institutions in 

EU countries 

3. 
Prof. Univ. Dr. Bănacu 

Cristian Silviu 

Managementul proiectelor de marketing educațional  Project management for educational marketing 

Managementul proiectelor de investiții pentru 

dezvoltarea infrastructurii de transport 

Investment project management for transport 

infrastructure development 

Eco-eficiența sistemelor inteligente de reciclare a 

deșeurilor 

Eco-efficiency of smart waste recycling systems 

4. 
Prof. Univ. Dr. Bușu 

Cristian 

Cuantificarea performanțelor economice ale companiilor 

din domeniul energetic. 

Economic performance assesment and analisys of the 

companies within the energy sector. 

Guvernanta corporativa in companiile listate sau nelistate 

la bursa. 

Corporate governance in the listed and non-listed 

companies. 

Sustenabilitatea și performanța economică a companiilor 

din sectorul energiei regenerabile din România. 

Economic performance and sustainability of the 

companies within the renewable energy sector  in 

Romania. 

Listarea la bursa a companiilor private sau a celor din 

portofoliul statului. 

Taking the companies public. Listing the private or state 

owned companies. 



 

5. 
Prof. Univ. Dr. Cârstea 

Gheorghe 

Creșterea competitivității firmei prin raționalizarea 

procesului de management al asigurării și gestiunii 

resurselor materiale 

Increasing firm’s competitiveness by rationalizing the 

supply management process  

Raționalizarea poziției concurențiale în vederea 

creșterii competitvității firmei 

Rationalizing competitive position to increase company 

competitiveness 

Creșterea competitivității firmei prin raționalizarea 

procesului de management al vânzărilor 

Increasing competitiveness by rationalizing the sales 

management process  

Impactul coachingului asupra performanțelor 

organizațiilor 

The impact of coaching over the organization’s 

performances 

Contribuții la implementarea Lean Six Sigma în cadrul 

IMM-urilor din România 

Contributions to the Lean Six Sigma implementation in 

SMEs in Romania 

6. 
Prof. Univ. Dr. 

Ceptureanu Eduard 

Managementul schimbării în IMM-uri Innovative change management in SMEs 

Capacitatea organizațională și capacitatea de reacție a 

IMM-urilor orientate spre creștere economică 

Organizational capacity and responsiveness on growth- 

oriented SMEs 

Capacități dinamice și management strategic în IMM-

urile IT 

Dynamic capabilities and strategic management in IT 

SMEs 

Diferențierea antreprenorilor de proprietarii de afaceri 

mici familiale 

Differentiating entrepreneurs from small family 

business owners 

Inovație în micile întreprinderi familiale Innovation in small family businesses 

 

7. 

Prof. Univ. Dr. 

Ceptureanu Sebastian 

Relatii coopetitive: inter-organizational si retele Coopetitive relations: inter-organizational and networks 

Procese ale managementului cunostintelor Knowledge management process 

Sustenabilitate organizatonala: abordari de business si 

non-profit 

Sustainability of organizations: for-profit and non-

profit approaches 

Economie circulara si modele de afaceri circulare Circular economy and circular business models 

8. 
Prof. Univ. Dr. Cicea 

Claudiu 

Implicatiile eficientei investitiilor in sistemul educational 

asupra cresterii si dezvoltarii economice  

Implications of investment efficiency in the education 

system over the economic growth and development 

Investitiile in energia regenerabila, consumul de energie 

si nivelul de trai al populatiei  

Investments in renewable energy, energy consumption 

and standard of living of the population 

Eficiența muncii managerului, factor important de 

creștere a performantelor companiei  

Efficiency of the manager labor, important growth 

factor for the performance of the company 

Corelații economice între investițiile în sistemul de 

învățământ superior și nivelul de dezvoltare umană a 

societății  

Economic correlations between investments in the 

higher education system and the level of human 

development of society 

Influenta investitiilor în sistemul de sănătate asupra 

nivelul de trai a populatiei  

Influence of investments in the health system on the 

living standard of the population 



 

9. 
Prof. Univ. Dr. Ciocoiu 

Carmen Nadia 

Implementarea managementului de risc în IMM-urile din 

Romania 

Implementing risk management in SMEs in Romania 

Managementul riscului în e-business E-business risk management 

Perfecționarea tehnicilor de managementul riscului în 

proiecte 

Improving risk management techniques in projects 

Metode cantitative avansate pentru managementul riscului Advanced quantitative methods for risk management 

Investigarea relației dintre performanța în afaceri și 

atitudinea față de risc 

Investigating the relationship between business 

performance and risk attitude 

Economie verde și digitală pentru dezvoltarea durabilă Green and Digital Economy for Sustainable 

Development 

10. 
Prof. Univ.Dr. Colesca 

Sofia Elena Colesca 

Managementul tehnologiilor informatice Information Technology management 

Managementul DEEE (e-deșeurilor) WEEE (e-waste) management  

Management urban Urban management 

Utilizarea metodelor de modelare si simulare in 

management 

The use of modeling and simulation methods in 

management 

11. 
Prof. Univ. Dr.Deaconu 

Alecxandrina 

Managementul resurselor umane în era digitala Human Resources Management in the digital era 

Relația dintre managementul resurselor umane si 

comportamentul organizational 

The relationship between human resource management 

and organizational behavior 

Rolul managementului resurselor umane în stimularea 

inovarii si creativitatii 

The relationship between human resource management 

and the innovation and creativity 

12. 
Prof. Univ. Dr. Dobrea 

Razvan Catalin 

Evaluarea si monitorizarea performantei proiectelor de 

investitii 

Evaluating and monitoring the performance of 

investment projects 

Abordari strategice ale managementul proiectelor in 

domeniul infrastructurii publice 

Strategic approaches to project management in the field 

of public infrastructure 

Optimizarea deciziilor de investitii in proiectele complexe Optimizing investment decisions in complex projects 

Analiza de impact a proiectelor de investii asupra dezvoltarii 

regionale 

Impact analysis of investment projects on regional 

development 

Modele de analiza si de prioritizare a nevoilor in 

managementul investitiilor sustenabile.  

Models of analyzing and prioritizing needs in managing 

sustainable investments. 



 

13. 
Prof. Univ. Dr. Dobrin 

Cosmin 

Perfecționarea sistemelor de calitate în industria de 

divertisment 

Improving quality systems in the entertainment industry 

Perfecționarea managementului prin proiecte în industria de 

divertisment 

Perfecting project management in showbusiness 

Perfecționarea managementului calității în serviciile 

hoteliere 

Improvement of the quality management in hospitality 

services. 

Tehnologie și inovare în afacerile din Japonia Technology and Business Innovation in Japan 

14. 
Prof. Univ. Dr. Marin 

Irinel 

Model aplicativ privind implementarea auditului resurselor 

umane intr-o companie. 

Applied model regarding the implementing of human 

resources audit in a company. 

Comportament individual versus comportament 

organizational – influente si interactiuni asupra motivarii si 

cresterii productivitatii angajatilor din companii. 

Individual behavior versus organizational behavior - 

influences and interactions on motivating and 

increasing the productivity of employees in companies. 

 

Comunicarea organizatională, instrument managerial si 

factor cheie in dezvoltarea unei companii. 

Organizational communication, managerial tool and 

key factor in the development of a company. 

Propuneri de optimizare a factorilor specifici 

managementului resurselor umane, in vederea cresterii 

performantelor profesionale ale angajatilor din cadrul unei 

companii. 

Proposals for optimization of the specific factors of 

human resources management, in order to increase the 

professional performance of employees within a 

company. 
 



15. 
Prof. Univ. Dr. 

Marinescu Paul 

Utilizarea modelelor crowd-based in activitatile de inovare 

la nivelul organizatiilor 

The use of crowd-based models in innovation activities 

at the organization level 

Strategii si modele de dezvoltare a mediilor organizationale Strategies and models for the development of 

organizational environments 

Voluntariatul si perspectivele antreprenoriatului Volunteering and prospects for entrepreneurship 

Analiza comparativa a managementului strategic in mass-

media 

Comparative analysis of strategic management in the 

media 

Concepte si practici manageriale pentru organizatiile 

viitorului 

Concepts and managerial practices for future 

organizations 

Influenta social media in managementul educatiei Social media influence in education management 

Creativitate si schimbare la nivelul managementului 

firmelor romanesti 

Creativity and change in the management of Romanian 

companies 

16. 
Prof. univ. dr. Năstase 

Marian 

Managementul inovării și antreprenoriatul strategic  Innovation management and strategic entrepreneurship 

Interdependențe dintre digitalizare și managementul 

strategic 

Interdependencies between digitization and strategic 

management 

Relațiile dintre managementul strategic și responsabilitatea 

socială corporatistă 

The relationships between strategic management and 

corporate social responsibility 

Modalități privind dezvoltarea antreprenoriatului strategic Ways to develop strategic entrepreneurship 

Inteligența culturală și managementul strategic Cultural intelligence and strategic management 

Managementul schimbării în cadrul organizației Change management within the organization 

Leadership și performanță în organizații Leadership and performance in organizations 

17. 
Prof. Univ. Dr. Nen 

Madlena 

Restructurari organizationale prin procese/analize  relevante 

la nivel executiv.  

Organizational restructuring through processes / 

analyzes relevant at the executive level. 

Perfectionarea calităăii actului managerial in organizatii 

militare si civile 

Improving the act quality of managerial act in military 

and civil organizations 

Internationalizarea învătământului superior The internationalization of higher education 

Managementul performanței în cercetarea academică Management of performance in academic research 

Etică și integritate academică Ethics and academic integrity 

18. 
Prof. Univ. Dr. Nica 

Elvira 

Contractele de muncă în economia gig. Modele de afaceri, 

practici de management al muncii și reglementări 

The work  arrangements in Gig-economy: business 

patterns, labor-management practices, and regulations 

Reputația digitală și încrederea economică pe piața muncii 

în cunoaștere 

Digital reputation and economic trust in the knowledge 

labor market 

Pierderea locului de muncă, șomajul și insecuritatea 

percepută a locului de muncă: efectele acestora asupra 

sănătății și stării de bine ale angajaților 

Job loss, unemployment, and perceived job insecurity: 

their effects on individuals’ health and well-being 



 

19. 

Prof. Univ. Dr. Popa 

Ion 

Impactul raționalizării proceselor decizionale asupra 

performanțelor organizațiilor 

Impact of the rationalization of decision-making 

processes on the performance of organizations 

Inovarea și crearea de valoare corporativă în organizațiile 

din diferite țări 

Innovation and Corporate Value Creation in  

Organizations from Different Countries 

Managementul talentelor în activități comerciale și de 

transport  

Talent Management in Transportation and Trading 

20. 
Prof. Univ. Dr. Popescu 

Dan 

Performanţă şi excelenţă managerială prin dezvoltarea 

abilităţilor de comunicare 

Performance and managerial excellence through the 

development of communication skills 

Eficientizarea managementului sistemului de sănătate din 

România - între mit şi realitate 

Improving the management of the health system in 

Romania - between myth and reality 

 

Eficientizarea managementului sistemului de sănătate din 

România - între A FI şi A PĂREA 

Efficiency of Healthcare Management in Romania - 

between TO BEE and TO SEEM 

Perfecţionarea comunicării manageriale în turismul 

românesc - între mit şi realitate 

Improving managerial communication in Romanian 

tourism - between myth and reality 

 

21. 

Prof. Univ. Dr. Popescu 

Doina 

Redefinirea strategiei organizaţiei în noul context socio-

economic 

Redefining Company Strategy in the New Socio-

Economic Context 

Noi modele de afaceri New business models 

Impactul culturii organizaţionale aspupra performanţelor  

firmelor 

The impact of organizational culture upon companies’ 

performances 

Responsabilitatea socială şi etica în afaceri Social Responsibility and Business Ethics 

Influenţa motivaţiei asupra climatului organizaţional The influence of motivation on the organizational 

climate 

22. 
Prof. Univ. Dr. 

Profiroiu Marius 

Comportamentul emoțional în operațiunile bazate pe talente 

și dezvoltarea organizațională 

Emotional Behavior in Talent Operations and 

Organizational Development 

Managementul strategic în organizațiile de servicii publice Strategic Management in Public Services Organizations 

Impactul tehnologiei asupra resurselor umane în 

organizațiile japoneze 

The Impact of Technology on Human Resources in 

Japanese Organizations 

Analiza proceselor transformaționale în organizațiile 

publice și private 

The analysis of transformational processes in public and 

private organizations 



 

23. 
Prof. Univ. Dr. Radu 

Ioan 

Cercetari privind dimensiunile viitoare ale managementului 

in contextul trecerii la o societate de tip  5.0 

Research on the future dimensions of management in 

the context of moving to a 5.0 tipe society 

Utilizarea tehnologiilor inteligente pentru dezvoltarea 

comunitatilor locale 

Use of smart technologies for the development of local 

comunities 

Mecanisme de monitorizare si evaluare a performantei 

integrate in sistemul serviciilor de utilitate publica 

Mechanisms for the monitorisation and evaluation of 

integrated performance in the public utility service 

system 

Platforme inteligente colective ca instrumente de dezvoltare 

a unei economii bazate pe cunoastere 

Collective smart platforms as tools for the development 

of a knowledge-based economy 

Noi valente cognitive ale intreprinderii inteligente in 

contextul realizarii polilor de dezvoltare durabila 

The new cognitive valences of intelligent enterprise in 

the context of achieving sustainable development poles 

24. 
Prof. Univ. Dr. Simion 

Cezar-Petre 

Cercetări privind managementul proiectelor în cadrul 

organizațiilor. 

Research on project management within organizations. 

Managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare și 

inovare. 

Management of research-development and innovation 

projects. 

Perfecționarea managementului proiectelor de construcții. Improving the management of construction projects. 

 

Managementul programelor și portofoliilor de proiecte. Management of programs and project portfolios. 

Managementul proiectelor în condiții de risc și incertitudine. Project management under risk and uncertainty. 

Managementul proiectelor în era digitală. Project management in the digital age. 

25. 

 

Prof. Univ. Dr. Turlea 

Carmen 

Abordari teoretice si practice privind evaluarea,selectia, 

controlul performantei si auditul proiectelor de investitii  

Theoretical and practical approaches for evaluation, 

selection, performance control and audit of investment 

projects 

Strategii si analize in abordarea finantarii eficientei si 

importantei investitiilor de capital 

Strategies and analyzes in approaching the financing of 

the efficiency and importance of capital investments 

Studiu privind impactul investitiilor asupra cresterii 

economice si dezvoltarii societatilor 

Study on the impact of investments on growth and 

corporate development 

26. 
Prof. Univ.dr. Zamfir 

Andreea 

Perfecționarea managementului calității serviciilor medicale Improving the quality management of medical services 

Perfecţionarea managementului serviciilor în vederea 

creşterii performanţei organizaţiei 

Improving service management to increase SMEs 

performances 

Imbunatățirea managementului serviciilor pentru creșterea 

performanței IMM-urilor 

Improving service management to increase SMEs 

performances 

 


