Teme de cercetare
Contribuţii la modificarea sistemului managerial de securitate şi siguranţa în
companiile internaţionale
Inovaţia sociala şi rolul ei în proiectarea noilor modele în bioceconomie
Prof.univ.dr.
COSTEA
CARMEN
EUGENIA

Contribuţii la crearea de noi modele de comportament în formarea mentorilor şi
liderilor
Etica în afacerile IMM
Brandul de ţara între delocalizare şi migraţia inversa
Dimensionarea noţiunii de mancare tradiţionala sanatoasa în lumea moderna
Dezvoltarea locala si strategii de crestere în sectorul serviciilor

Prof.univ.dr.
IONCICĂ
MARIA

Public şi privat în organizarea şi prestarea serviciilor publice
Impactul concentrarii pieţelor asupra competitivitaţii şi eficienţei în sectorul
serviciilor. Strategii concurenţiale
Dezvoltarea unor noi modele de infrastructura organizaţionala pentru îmbunataţirea
eficienţei proceselor de afaceri
Managementul continuitaţii afacerii în contextual riscurilor generate de criza globala

Strategii de schimbare organizationala pentru dezvoltarea unor afaceri sustenabile
Modele de outsourcing a proceselor de afaceri în cadrul companiilor globale
Prof.univ.dr.
OLARU
MARIETA

Cercetari privind competiţia agresiva, echilibrul economic şi dezvoltarea unor afaceri
responsabile
Dezvoltarea unor afaceri sustenabile şi responsabile de catre IMM-urile din UE in
conexiune cu exigenţele economiei verzi
Imbunatatirea performantelor in transportului de marfuri prin implementarea unor
sisteme integrate de management (calitate, mediu, securitate, responsabilitate
sociala, energie etc.)

Dezvoltarea unor sisteme integrate de management pentru îmbunataţirea
performanţei organizaţionale
Modele integrate de afaceri clasice si online
Proiectarea si dezvoltarea de modele de business C2C în comunitatile web 2.0
Studiul calitatii produselor prin media social
Prof.univ.dr.
ONETE
BOGDAN
CRISTIAN

Studiul modelelor de comert electronic în relaţie cu consumatorul
Cercetari privind utilizarea mediei sociale în business-ul organizatiei
Cercetari privind impactul Web 2.0 si 3.0 în business-ul romanesc
Perspectivele business-ului on-line în/prin media sociala
Studiul relatiei noul consumator – retele sociale în Web 2.0
Abordari pragmatice ale valorificarii prin activitaţi de turism, a patrimoniului cultural
imaterial in zonele urbane/rurale din Romania

Prof.univ.dr.
NISTOREANU
PUIU

Turismul gastronomic, opţiune a comunitaţilor locale de dezvoltare prin valorificarea
resurselor specifice existente
Modalitati de relansare a prestaţiilor / serviciilor turistice prin intermediul formelor
noi de turism (aventura, geoturism, medical, business)

Contribuţii ale managementului inovarii în obţinerea excelenţei în afaceri
Prof.univ.dr.
PAMFILIE
RODICA

Prof. univ. dr.
PĂUNESCU
CARMEN

Oportunitaţi şi riscuri ale inovarii prin design din perspectiva societaţii conceptuale
Cercetari interdisciplinare privind modelarea produsului alimentar cu potenţial
ecologic
Antreprenoriatul social ca motor al inovarii economice şi sociale în sectorul privat
Inovare sociala şi antreprenoriat în sectorul public
Efectele inovarii sociale si ale antreprenoriatului asupra performanţei organizaţiei

Oportunitaţi şi riscuri pentru comerţul electronic mobil în Romania
Prof.univ.dr.
PLEŞEA
DORU

Prof.univ.dr.
SÂRBU
ROXANA

Reflectarea particularitatilor culturale în evaluarea gradului de satisfactie al
consumatorilor
Dezvoltarea durabila în domeniul construcţiilor – un model orientat spre excelenţa în
afaceri
Cercetari privind impactul şi avantajele implementarii unui sistem integrat de
management şi raportare asupra obiectivelor strategice ale unei organizaţii

Cercetari privind semnificaţia şi implicaţiile economico-sociale ale consumului de
produse bio în Romania
Cercetari privind posibilitaţile de îmbuntaţire a calitaţii serviciilor publice de ocrotire
a sanataţii prin elaborarea şi aplicarea unui Cod al bunelor practice

Entrepreneurship în domeniul surselor regenerabile de energie
Prof. univ. dr.
TANŢĂU
ADRIAN

Strategii energetice europene comparate. Rolul statelor şi al institutiilor europene
Strategii de valorificare a surselor regenerabile de energie
Abordari moderne în dezvoltarea resurselor umane din sectorul terţiar

Prof.univ.dr.
ŢIGU
GABRIELA

Noi provocari în managementul destinaţiilor turistice
Contribuţii la dezvoltarea durabila a industriei ospitalitaţii

