Teme de cercetare
Sistem integrat de modele pentru conducerea previzionala a societatilor comerciale
Optimizarea lanturilor de aprovizionare a întreprinderilor industruiale în paradigma
"FORWARD AND REVERSE PROCUREMENT"
Prof. univ. dr.
ANDREICA MARIN

Modele manageriale de decizie si actiune strategica în organizatiile economice
Cresterea performantei entitatilor economice prin implementarea sistemelor de
management inovativ
Eco-Management şi eco-eficienţa în promovarea tehnologiilor verzi inovative din
domeniul construcţiilor
Management anti-frauda în analiza şi evaluarea proiectelor de investiţii din domeniul
public şi privat al statului

Prof. univ. dr.
BĂNACU CRISTIAN

Eficienţa economica a soluţiilor telematice sinergice în managementul anti frauda al
organizaţiilor
Valorizarea capitalului intelectual, cale de dezvoltare şi creşterea competitivitaţii
societaţiilor comerciale din Romania
Investiţiile imobiliare şi dezvoltarea sustenabila a Romaniei
Reconsiderarea activitatii de asigurare si gestiune a resurselor materiale in conditiile
actuale

Prof. univ. dr.
Sfidari în managementul vanzarilor la începutul secolului al XXI-lea
CÂRSTEA GHEORGHE
Identificarea si evaluarea pozitiei concurentiale a firmei în vederea îmbunatatirii
competitivitatii
Prof. univ. dr.
COLESCA
SOFIA ELENA

Management urban
Managementul tehnologiilor informatice
Managementul mediului
Leadership si performanta echipelor virtual

Prof. univ. dr.
DEACONU
ALECSANDRINA

Avantajul competitiv în mediului universitar
Dezvoltarea carierei în consultanta: între mit si realitate

Prof. univ. dr.
DOBRIN

Contributii la perfectionarea managementului sistemului energetic national

OCTAVIAN COSMIN

Perfectionarea managementului IMM-urilor din Romania prin divesificarea
modalitatilor de finantare
Contributii privind implementarea lean six sigma în IMM-urile din Romania
Implementarea sistemelor de afaceri Lean in organizatiile din domeniul sanatatii
Perfectionarea managementului organizatiilor din turismul romanesc folosind bune
practice din unele tari dezvoltate

Prof. univ. dr.
LEFTER VIOREL

Perfectionarea sistemului de evaluare a performantelor salariatilor si motivarea
acestora în cadrul organizatiilor romanesti
Pilotajul carierei salariatilor din organizatiile romanesti folosind bune practice din
unele tari ale Uniunii Europene
Perfectionarea managementului public. Analiza comparativa Romania- Finlanda
Contributii la dezvoltarea flexibilitatii organizatiilor din Romania

Prof. univ. dr.
MOLDOVEANU
GEORGE

Perfectionarea managementului operational în cadrul organizatiilor din industria…
Implementarea lean six sigma în organizatiile prestatoare de servicii din Romania
Contributii privind îmbunatatirea procesului de comercializare a produselor prin
implementarea supply chain management
Posibilitati de crestere a competitivitatii unitatilor sanitare prin modernizarea
instrumentarului managerial

Prof. univ. dr.
POPA ION

Abordare comparativa a managementului strategic în sectorul public si cel privat
Perfectionarea managementului în sistemul educational preuniversitar
Posibilitaţi de perfecţionare a managementului grupurilor mass-media

Prof. univ. dr.
POPESCU DAN

Perfecţionarea managementului proiectelor cu finanţare europeana
Perfecţionarea managementului în industria turismului şi a ospitalitaţii
Guvernarea si managementul zonelor urbane functionale

Prof. univ. dr.
PROFIROIU MARIUS

Rolul managerilor în crearea unei culturi a performantei în organizatii cu diferite
profile culturale
Transferul de cunostinte si rezultate stiintifice în procesul decizional cu aplicare
directa în politica publica de protectia mediului

Managementul politicilor publice
Platforme inteligente colective ca intrumente de dezvoltare a unei economii bazata
pe cunoastere

Prof. univ. dr.
RADU IOAN

Perfectionarea managementului operatorilor de servicii publice prin tehnologii de tip
cloud computing
Promovarea politicilor publice smart pentru o dezvoltare metropolitana de tip smart
Retele virtuale inteligente pentru dezvoltarea mediului de afaceri
Abordare corelativa reengineering managerial – managementul calitaţii
Contribuţii la modernizarea managementului IMM-urilor

Prof. univ. dr.
VERBONCU ION

Aspecte psihosociologice ale reproiectarii manageriale
Metodologizarea manageriala a organizaţiei bazate pe cunoştinţe
Profesionalizarea managerilor şi a managementului din Romania

