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Conducatori de 
doctorat 
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Nr. 
locuri 

Vacant 
places 

Teme de cercetare Research topics 

(1) Rodica Zaharia  3 

Responsabilitatea sociala 
corporatista pe exemplul 
intreprinderilor mici si mijlocii  
 
Economia politica a migratiei 
internationale 
 
Influenta religiei asupra 
responsabilitatii sociale 
corporatiste 
 
Dezvoltarea economica si 
invatamantul superior 
 
Fenomenul migratiei si 
implicatiile acestuia asupra 
terorismului 
 
Guvernanta si dezvoltare durabila  
 
 
Actiunile terorist-extremiste si 
implicatiile acestora asupra 
dezvoltarii economice regionale 
 
Combaterea saraciei, incluziunea 
comunitatilor vulnerabile 
marginalizate, prin politici 
economico-sociale in UE si in 
Romania  

The Corporate Social 
Responsibility (CSR) and Small 
and Medium Enterprises 
 
The political economy of 
international migration 
 
Religion and CSR 
 
 
Economic development and 
Higher Education 
 
Migration and consequences on 
terrorism 
 
Governance and sustainable 
development 
 
Extremism and terrorism and 
their implication on regional 
economic development 
 
Socio-economic policies 
addressed to reduce poverty, and 
vulnerable communities inclusion 
in the EU and Romania 

(2) Sorin Burnete 1 

Efecte macroeconomice ale 
politicii cursului de schimb: 
riscurile asociate împrumuturilor 
în monede exotice. 

 

Efecte macroeconomice ale 
politicii cursului de schimb: 
reziliența economiilor deschise în 
fața crizelor financiare 
 
Riscuri sistemice asociate balanței 
de plăți în cadrul uniunilor 

Macroeconomic effects of 
exchange rate policy: risks 
associated with loans 
denominated in exotic currencies   
 
Macroeconomic effects of 
exchange rate policy: open 
economies’ resilience in dealing 
with financial crises 
 
Systemic risks associated with 
balance of payments within 
economic and monetary unions: 
focus on the Eurozone crisis 



Conducatori de 
doctorat 

 
Supervisors 

Nr. 
locuri 

Vacant 
places 

Teme de cercetare Research topics 

economice și monetare: analiză pe 
criza Zonei euro 

 

Balanța fiscală vs. balanța 
comercială: implicații asupra 
situației fiscale a sectorului privat 

 

Rolul și importanța remiterilor în 
balanța de plăți a țărilor în curs de 
dezvoltare 

 
Fiscal balance vs. trade balance: 
implications on private sector’s 
fiscal standing 
 
The role and importance of 
remittances in developing 
countries’ balance of payments 

(3) Gabriela Drăgan 2 

Noi oportunități și provocări în 
relațiile comerciale dintre UE și 
China 
 
Piața unică a energiei în UE. 
Oportunități și provocări pentru  
țările din Europa Centrala și de Est 
 
Reglementare versus competitie 
pe pietele publice din UE. Studii de 
caz Europa Centrala si de Est 

New opportunities and challenges 
for EU-China trade relations  
 
EU Energy Union - Opportunities 
and challenges for CEE countries 
 
 
Regulation versus Competition on 
the EU public procurement 
markets. Case Studies: Countries 
from Central and Eastern Europe 

(4) Luminita Nicolescu  1 

Strategii de marketing la nivel 
international: analize, studii si 
comparatii  
 
Imaginea de tara – influente si 
efecte asupra activitatii de 
internationalizare 

Marketing strategies at 
international level: analyses, 
studies and comparisons 
 
Country image – influences and 
effects on the internationalization 
activity. 

(5) Gheorghe 
Hurduzeu 

1 
Perspectivele centrelor financiare 
offshore si a sistemelor bancare 
fantoma 

Prospects for offshore financial 
centers and banking systems 
ghost 

(6) Paul-Gabriel 
Miclăuș 

4 

Metode de analiză a riscului de 
contagiune pe pietele financiare 
nebancare  
 
Dezvoltarea sistemelor de 
avertizarea timpurie a riscului 
systemic 
 
 
Indicatori de risc pentru fondurile 
alternative de investiții 
 
Studiu cu privire la provocările 
trecerii de la prevalența 
sectorului terțiar al economiei la 
cel cuaternar. Experiențe 
europene în domeniu  

Methods for analyzing and 
assessing contagion risk to the 
non-bank financial sector 
 
Assessing financial stability: 
developing a system of early 
warning indicators for systemic 
risk 

Risk and performance analysis 
for alternative investment funds 

Analysis of the main challenges of 
transition from a tertiary sector 
of economy towards quaternary 
one. Good practices at the 
European level 

(7) Valentin Cojanu 2 

Rolul capitalului teritorial în 
specializarea și schimburile 
internaționale 
 

The role of territorial capital in 
the pattern of specialization and 
international trade 
 



Conducatori de 
doctorat 

 
Supervisors 

Nr. 
locuri 

Vacant 
places 

Teme de cercetare Research topics 

Rolul capitalului creativ în 
specializarea și schimburile 
internaționale 
 
Impactul aglomerărilor și 
rețelelor de producție în 
formarea avantajelor competitive 
în schimburile internaționale 
 
Monetizarea activelor de mediu 
(apa, carbon, aer etc.) în 
estimarea câștigurilor din 
schimburi 
 
Analiza negocierilor comerciale 
din perspectiva teoriei jocurilor 
 
Noi teme ale cercetării în 
economia internațională: aspecte 
metodologice sau ontologice 

The role of creative capital in the 
pattern of specialization and 
international trade 
 
The impact of economic 
agglomerations and productive 
networks in determining 
competitive advantages 
 
Monetizing environmental assets 
(water, air, carbon etc.) in 
estimating the gains from trade.  
 
An analysis of trade negotiations 
in a game-theoretical context 
 
New themes of research in 
international economics: focus on 
methodology and ontology 

Total locuri scoase la 
concurs 

14 
  

 

  


