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 Școala doctorală ADMINISTRAREA AFACERILOR 

Nr. 
crt 

Nume si prenume conducător de 
doctorat/mentor 

 
Titlul temei de cercetare  

1 Prof. univ. dr. CONDREA ELENA Cercetări privind securitatea alimentară în contextul abordărilor oferite de bioeconomie 

2 Prof. univ. dr. NISTOREANU PUIU Slow movement - următorul fenomen important in turism? 

3 Prof. univ. dr. OLARU MARIETA 
Managementul riscurilor la nivelul proceselor de afaceri, in contextul tranziției către o bioeconomie 
circulară 

4 
Prof. univ. dr. PĂUNESCU CARMEN 
 

Facilitarea trecerii la o bioeconomie circulară bazată pe valorificarea deșeurilor în întreprinderile 
românești: acceleratori, resurse organizaționale, inovații ale modelului de afaceri 

5 Conf. univ. dr. PELĂU CORINA Rolul sistemelor inteligente in reducerea risipei alimentare 

6 
Prof. univ. dr. TANŢĂU D. ADRIAN 
 

Potențialul explorării Spațiului Cosmic privind utilizarea tehnologiilor și serviciilor specifice în 
dezvoltarea sustenabilității bioeconomice 

7 Prof. univ. dr. ŢIGU GABRIELA Noua paradigmă a afacerilor durabile și agile în sectorul serviciilor de protecție a mediului 

8 Prof. univ. dr. VASILIU CRISTINEL 
Relația dintre bioeconomie și sustenabilitate din perspectiva producției și distribuției produselor 
alimentare 

 

 Școala doctorală CIBERNETICĂ ȘI STATISTICĂ ECONOMICĂ 
Nr. 

crt 

Nume si prenume conducător de 

doctorat/mentor 

Titlul temei de cercetare 

1 Prof.univ.dr. ȚIȚAN EMILIA 
Analiza cantitativă a impactului tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC)  asupra 

evoluției învățământului superior, în contextul societății cunoașterii 

2 Prof.univ.dr. ROMAN MIHAI DANIEL Cresterea economica a Romaniei intre depresiune si prosperitate 

3 Prof.univ.dr. ROMAN MONICA MIHAELA Metodele de regresie cu variabile instrumentale si aplicatii pe piata muncii 

4 Prof.univ.dr. GOSCHIN ZIZI Decalajele regionale şi creşterea economică în România 



 Școala doctorală CONTABILITATE 
Nr. 

crt 

Nume si prenume conducător de 

doctorat/mentor 

Titlul temei de cercetare 

1 Prof. univ. dr. CARAIANI CHIRAȚA 
Provocări și oportunități în economiile emergente. Abordarea cerințelor pieței pentru 

raportarea performanței corporative sustenabile 

2 Prof. univ. dr. LUNGU CAMELIA IULIANA 
Cercetări privind asocierea dintre dimensiunile culturale naționale și politicile și 

practicile de guvernanță corporativă 

3 Prof. univ. dr. STANCIU VICTORIA Coordonate ale sustenabilității în contabilitate și audit 

4 Prof. univ. dr. ȘTEFĂNESCU AURELIA Actual și perspectivă privind auditul extern în sectorul public 

 

 

 Școala doctorală ECONOMIE ȘI AFACERI INTERNAȚIONALE 
Nr. 

crt 

Nume si prenume conducător de 

doctorat/mentor 
Titlul temei de cercetare 

1 Prof. univ. dr. Dumitru Miron 

1. Folosirea modelului gravitațional pentru analiza schimbărilor care au avut loc în 

dinamica și structura comerțului exterior al României în perioada ulterioară aderării la 

Uniunea Europeană. 

2. Analiză diagnostic asupra efectelor de creare și deturnare de comerț în condițiile unei 

uniuni economice și monetare. 

2 Prof. univ. dr. Drăgan Gabriela 
Oportunitati si riscuri in digitizarea sectorului financiar-bancar/ mediului de afaceri/ 

public.  

3 Prof. univ. dr. Zaharia Rodica - Milena 
Îmbunătăţirea performanței sistemului de sănătate românesc prin promovarea politicilor 

bazate pe date concrete.  

1. 4 Prof. univ. dr. Cojanu Valentin Analiza pozitiei competitive sectoriale in retelele de afaceri globale.  

 

 Școala doctorală ECONOMIE I 
Nr. 

crt. 

Nume si prenume conducător de 

doctorat/mentor 

Titlul temei de cercetare 

1. Prof. univ. dr. Dachin Anca Perspective de restructurare a industriilor mature prin digitalizare și robotizarea 

proceselor de producție. Cazul Romaniei 



2. Prof. univ. dr. Dinu Marin O teorie economică este valabilă oriunde, oricând și oricum? Imitare/adaptare versus 

inovare în știința economică 

3. Prof.univ.dr. Dudian Monica Metode de evaluare a productivității: abordare micro și macroeconomică 

4. Conf.univ.dr. Popescu Cristina Raluca Orașele inteligente: perspective și implicații economice 

5. Prof. univ. dr. Suciu Marta Christina Cunoașterea și inovarea - motoare ale unei dezvoltări inteligente, sustenabile și 

inclusive 

6. Prof. univ. dr. Tașnadi Alexandru Costuri economice și de mediu generate de risipa de alimente 

 

 Școala doctorală ECONOMIE II 
Nr. 

Crt. 

Nume si prenume conducător de 

doctorat/mentor 

Titlul temei de cercetare 

1 Prof. univ. dr. Marcu Nicu Sprijinirea dimensiunii teritoriale și urbane din cadrul politicii de coeziune prin 

investiții teritoriale integrate (ITI) 

2 Prof.univ.dr. Istudor Nicolae Dezvoltarea antreprenoriatului cu scopul creșterii calității vieții în mediul rural 

românesc 

3 Prof. univ. dr. Boboc Dan Studiu privind cresterea accesibilității produselor alimentare românești în modern 

trading 

4 Prof. univ. dr. Popescu Gabriel Rolul piețelor virtuale în dezvoltarea rurală 

 

  Școala doctorală FINANȚE 

Nr. crt 
Nume si prenume conducător de 

doctorat/mentor 

 

Titlul temei de cercetare  

1 Prof.univ.dr. Badea Dumitru 
Managementul financiar al unui program de sănătate si logevitate, prin hrană sanatoasa 

si viață activă 

2 Prof.univ.dr. Brezeanu Petre 

1.Cercetare privind comportamentul fiscal in Romania si in Uniunea Europeană 

2.Modelizarea riscului de faliment pe tipuri de entități 

3.Impactul fraudei si evaziunii fiscale asupra calității guvernantei publice 

3 Prof.univ.dr. Dumitrescu Dalina 

1. Instrumente de politică financiară privind creșterea economică sustenabilă 

2. Instrumente financiare pentru combaterea sărăciei 



4 Prof.univ.dr. Moinescu Bogdan 
Conexiunea în banda largă dintre riscul suveran si probabilitatea instabilității bancare: 

diagnoza si posibile remedii 

5 
Prof.univ.dr. Vintilă Georgeta 

 

1.. Analiza și evaluarea impactului tehnologiei informației  și comunicațiilor asupra  

creșterii economice 

2.. Studiu privind indicatorii microeconomici și corelația cu rezultatele macroeconomice 

 

 

  Școala doctorală INFORMATICĂ ECONOMICĂ 

Nr. crt 
Nume si prenume conducător de 

doctorat/mentor 
Titlul temei de cercetare  

1 Prof.univ.dr. Pocatilu Paul 

1. Cercetări privind asigurarea securității sistemelor informatice bazate pe tehnologii 

mobile și cloud computing 

2. Cercetări privind utilizarea soluțiilor IoT în domeniul educațional 

 

 

  Școala doctorală MANAGEMENT 

Nr. crt 
Nume si prenume conducător de 

doctorat/mentor 
Titlul temei de cercetare 

1. Prof. univ.dr. Androniceanu Armenia 

1.Model managerial inteligent de gestiune a resurselor pentru cresterea eficientei 

organizationale în sectorul public si privat. 

2.Cercetare avansata privind eficientizarea relatiilor agentilor economici cu institutiile 

statului. 

2. Prof. univ.dr.  Deaconu Alecxandrina 
Cercetare privind relatia dintre educatia de business si cariera, in contextul evolutiei 

tehnologice actuale. 

3. Prof univ. dr. Dobrea Răzvan Cătalin 
Evaluarea impactului managementul investitiilor publice asupra dezvoltarii locale 

integrate 

4. Prof. univ.dr. Dobrin Cosmin 

1.Dezvoltarea durabilă în industria de textile și confecții și sustenabilitatea afacerilor 

din domeniu în contextul globalizării și al inovării. 

2.Reproiectarea sistemului antreprenorial al clinicilor si spitalelor din România prin 

implementarea metodologiei Lean Six Sigma 

 

 



 Școala doctorală MARKETING 
Nr. 

crt 

Nume si prenume conducător de 

doctorat/mentor 
Titlul temei de cercetare 

1 Prof.univ.dr. Anghel Laurențiu-Dan Marketing si neurostiinte. Implicatii asupra comportamentului consumatorului 

2 Prof.univ.dr. Căescu Ștefan Claudiu Modelarea strategiei de marketing in contextul economiei colaborative 

3 Prof.univ.dr. Cetină Iuliana 
Servicii online versus servicii traditionale: analiza comparativa a satisfactiei 
consumatorilor 

4 Prof.univ.dr. Orzan Gheorghe 
Metode inovative in studiul comportamentului consumatorilor prin intermediul unor 
instrumente specifice inteligentei artificiale utilizate in retelele mobile si retelele 
sociale online 

5 Prof.univ.dr. Petrescu Eva Cristina Comportamentul consumatorilor de servicii 
6 Prof.univ.dr. Roșca Mihai Marketing durabil pentru dezvoltarea satului romanesc 

  

 Școala doctorală DREPT 

Nr. 

crt 

Nume si prenume conducător de 

doctorat/mentor 

 

Titlul temei de cercetare 

1. Prof.univ.dr. Dimitriu Raluca 
1.Libertatea contractuala si particularitatile acesteia in dreptul muncii 

2.Disciplina muncii in dreptul romanesc si in dreptul comparat. 

 
DIRECTOR CSUD, 

 

Prof.univ.dr. Roman Mihai Daniel 


