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Teme de cercetare
(în română și engleză)

1. Modelarea si simularea proceselor decizionale / Modeling and simulation
decision making
2. Managementul riscului pe pietele financiare si in tranzactiile
internationale / Risk management in financial markets and international
transactions
3. Managementul calitatii proiectelor / Project Management Quality
4. Managementul inovativ al afacerilor / Innovative business management
1. Managementul eficient al proiectelor finantate din fonduri europene si
sprijinul pentru reformele structurale in organizatii din sectorele public si
privat din Romania si din alte state ale UE / Effective management of
projects financed by the European funds and the support for structural
reforms in the public and private organizations from Romania and other
EU countries
2. Abordari moderne de management pentru dezvoltarea economiei verzi si
politicile de mediu la nivel national si european / Modern management
approaches for developing green economy and environmental policies at
national and European level
3. 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
4. Managementul serviciilor publice: abordări și modele în contextul
economiei sociale bazate pe cunoștințe / Management of the public
services: approches and models in the context of social economy based
on knowledge
5. Energia regenerabilă, modele și abordări inovative de dezvoltare
sustenabilă la nivel urban, regional și național / Renewable energy,
models and innovative approaches for a sustainable development at the
urban, regional and national level
1. Creșterea competitivității firmei prin raționalizarea procesului de
management al asigurării și gestiunii resurselor materiale / Increasing
competitiveness by rationalizing the supply management
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2. Raționalizarea poziției concurențiale în vederea creșterii
competitvității firmei / Rationalizing competitive position to increase
company competitiveness
3. Creșterea competitivității firmei prin raționalizarea procesului de
management al vânzărilor / Increasing competitiveness by
rationalizing the sales management
4. Impactul coachingului asupra performanțelor organizațiilor / The
impact of coaching over the organization’s performances
Eficiența muncii managerului, factor important de creștere a
performantelor companiei / Efficiency of the manager labor, important
growth factor for the performance of the company
Implementarea managementului de risc in firmele românești /
Implementing Risk Management in Romanian Companies
Practici de managementul riscului in companiile de utilități publice/ Risk
Management Practices in Public Utilities Companies
Impactul tehnologiilor informatice asupra performantelor organizatiilor /
The impact of information technology on organizations' performances
Analiza factorilor care influențează implementarea sistemelor de
guvernare electronică / Analysis of the factors influencing the
implementation of electronic government systems
Analiza factorilor determinanți ai calității vieții urbane / Analysis of the
determinants of the quality of urban life
Utilizarea tehnicilor de modelare și simulare pentru optimizarea
serviciilor publice / The use of modeling and simulation techniques to
optimize public services
Inteligența culturală și cariera managerială în mediu de afaceri
multicultural / Cultural Intelligence and managerial career in
multicultural business environment
Influența mediului de muncă digital asupra managementului resurselor
umane / The Influence of the digital work environment over human
resources management
Analiză critică privind diferențele de gen în leadership-ul corporatist /
Critical analysis concerning gender differences in corporate leadership
Studiu privind dezvolarea umană și creșterea economică sectorială în
Romania / Study on human development and sectoral economic growth
in Romania
Influenta culturii organizaționale asupra managementului IMM-urilor /
The influence of organizational culture on the management of SMES
Contribuții la perfecționarea auditului operațional în sectorul public /
(Contributions to improve operational audit in the public sector
Armonizarea calificărilor salariaților din organizațiile romanești in raport
de cerințele integrarii României in Uniunea Europeană / Harmonization
of qualifications of employees in the Romanian organizations in relation
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to the requirements of Romania's EU integration
Flexibilizarea posturilor salariaților din organizațiile romanești in funcție
de cerințele economiei de piața / The flexibilization of jobs in the
Romanian organizations according to the requirements of market
economy
1. Concepte și practici manageriale pentru organizațiile viitorului /
Managerial Concepts and Practices for the Companies of the Future
2. Abordare comparativă a managementului strategic în mass media online și mass media tradițională / Comparative approach to strategic
management in on line media and traditional media
3. Managementul inovației în organizații prin utilizarea modelelor
crowd-based și open-innovation / Managing innovation in
organizations using crowd-based models and open innovation
4. Managementul Politicilor Publice / Management of Public Policies
5. Perfectionarea managementului IMM-urilor prin dezvoltarea culturii
organizationale / Improving SMES management by developing
organizational culture
Valorificarea tradițiilor în context multicultural prin fundamentarea și
promovarea managementului proiectelor culturale / Tradition’s
capitalization in a multicultural context, deepening and promoting
cultural project management
Restructurarea și managementul situațiilor de criză; de la achiziție la
faliment / Turnarounds and crisis management; from acquisitions to
licquidation
Modalitati de perfecționare a comunicării organizaționale / Ways to
improve the organizational communication
Perfecționarea comunicării organizaționale în domeniul/sectorul.../
Improving the organizational communication in the sector / area...
Perfecționarea managementului comunicării organizaționale / Improving
the organizational communication management

4. Perfecţionarea managementului proiectelor cu finanţare europeana/ Improve
project management with European funding

13. Prof. dr.
Popescu
Doina

3

1. Contribuţii la creşterea eficacităţii implementării fondurilor europene în
sectorul privat prin Programul Operaţional Regional / Contributions to
increasing the effectiveness for the EU funds implementation in the
private sector through the Regional Operational Programme
2. Strategii şi management strategic în sectorul IMM-urilor / Strategies and
strategic management in the SME’s field
3. Contribuţii în implementarea şi dezvoltarea guvernanţei corporative în
companiile de stat / Contributions in implementing and developing
corporate governance in SOEs
4. Impactul culturii organizaţionale asupra performanţelor / The impact of
organizational culture upon performances
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14. Prof. dr.
Profiroiu
Marius
15. Prof. dr. Radu
Ioan

TOTAL

1

1. Leadership în administrația publică și impactul genului asupra acestuia /
Public sector leadership and the impact of gender on it

2

1. Mecanisme de evaluare si monitorizare a performanței integrate în
sistemul serviciilor de utilitate publică / Evaluation mechanisms and
monitoring performance integrated into public utility services
2. Impactul IoT (Internetului Lucrurilor) asupra managementului strategic
al unei instituții publice/ Impact IoT (Internet of things) on the strategic
management of a public institution
3. Politici publice smart în sisteme de termoficare integrate/ Smart public
policy in integrated district heating systems

30

prof. dr. Gheorghe Cârstea
Director

