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Academia de Studii Economice din Bucureşti  

Școala doctorală Economie și afaceri internaționale 

Data 02.12.2015 

 

Numărul de locuri şi temele de cercetare   

scoase la concurs în anul universitar 2016-2017 

 
Nr. 

crt. 
Conducători de doctorat  

Nr. locuri  Teme de cercetare  

1 Prof. univ. Ioan Popa 2 

Gestiunea riscului in afacerile de comert exterior . O analiza 

experientei romanesti. 

 

Dimensiuni multiculturale ale organizatiilor care opereaza in 

mediul de afaceri romanesc. O abordare practica. 

2 
Prof. univ. Luminita 

Nicolescu 
4 

Strategii de marketing la nivel international: analize, studii si 

comparatii. 

 

Studiul efectului tarii de origine si a rolului sau in activitatea 

internationala. 

 

Imaginea de tara – influente si efecte asupra activitatii de 

internationalizare. 

 

Internationalizarea invatamantului superior: noi directii si 

tendinte. 

3 
Prof. univ. Alexandra 

Horobeț 
3 

Relația biunivocă dintre decizia de localizare a companiilor 

trasnaționale și dezvoltarea economiilor gazdă. 

 

Analiza performanței strategiilor de hedging al riscului de 

piață în condiții de turbulență pe piețele financiare 

internaționale. 

 

Transmiterea modificărilor cursurilor de schimb asupra 

performanței financiare și operaționale a companiilor. 

4 
Prof. univ. Sorin 

Burnete 
3 

Aplicarea standardelor sociale și de mediu în comerțul 

internațional: stringență sau protecționism voalat? 

 

Parteneriatul comercial și de investiții trans-atlantic (TTIP): 

perspective de expansiune a afacerilor pentru firmele din noile 

țări membre ale UE 

 

Probleme ale guvernării globale: analiza eficienței 

Organizației Mondiale a Comerțului în rezolvarea disputelor 

comerciale dintre țările membre. 

5 
Prof. univ. Zaharia 

Rodica 
2 

Responsabilitatea Sociala Corporatista în tarile foste 

comuniste. Abordare comparativa. 

 

Dezvoltarea economica si terorismul international. Abordare 

regionala. 

6 
Prof. univ. Gabriela 

Dragan 
3 

Analiza factorilor cresterii economice in tarile din ECE. 

. 

Reforma PEV. Oportunitati si provocari. 

 

Criza refugiatilor si influenta ei asupra liberei circulatii in 

spatiul UE. 

7 
Prof. univ. Gheorghe 

Hurduzeu 
2 

Schimbarile climatice globale si instrumentele de gestiune a 

riscurilor aduse de  acestea. 
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Nr. 

crt. 
Conducători de doctorat  

Nr. locuri  Teme de cercetare  

Restructurarea sistemului bancar international. 

8 
Prof. univ. Monica 

Răileanu-Szeles 
2 

Aspecte critice ale procesului european de convergență 

economică și implicațiile sale asupra perspectivelor Uniunii 

Monetare Europene. 

 

Efectele macroeconomice și sociale ale intervenției Fondului 

Monetar Internațional în țările din America Latină. 

 

Reconfigurarea structurii productiei interne și efectele sale 

asupra performanței exporturilor in America de Sud. 

 

Analiza dinamică a triadei creștere economică -inegalitate 

socială- sărăcie. Evidențe empirice din economiile dezvoltate. 

9 
Prof. univ. Valentin 

Cojanu 
5 

Rolul capitalului teritorial în specializarea și schimburile 

internaționale (estimarea impactului în câștigurile din comerț, 

formarea avantajelor competitive). 

 

Rolul capitalului creativ în specializarea și schimburile 

internaționale (estimarea impactului în câștigurile din comerț, 

formarea avantajelor competitive). 

 

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 schimburile internaționale. 

 

Analiza negocierilor comerciale internaționale din perspectiva 

teoriei jocurilor. 

 

Noi teme ale cercetării în economia internațională. 

 
Număr total de locuri 

scoase la concurs 
26 

 

 

Director Școala Doctorală Economie și afaceri internaționale 

 

Prof. univ. dr. Valentin Cojanu 


