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Hotărârea nr. 134/30.07.2020 

cu privire la aprobarea 

listei temelor proiectelor de cercetare postdoctorală propuse de Școlile doctorale 
din Academia de Studii Economice din București pentru concursul de admitere 

din sesiunea septembrie 2020 

 

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 272/08.07.2020 cu privire la înaintarea către 
Senatul ASE a propunerii de aprobare a listei cuprinzând temele proiectelor de cercetare științifică 
propuse de școlile doctorale pentru sesiunea de admitere septembrie 2020; 

În conformitate cu prevederile art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, 
modificată și completată, ale art. 38 pct. 36 din Carta ASE, ale art. 3 pct. 36 din Regulamentul de 
organizare și funcționare a Senatului ASE, precum și ale Hotărârii Senatului nr. 8/22.01.2020; 

Senatul Academiei de Studii Economice din București  

 

Hotărăște 

 

Art. 1. Aprobarea listei temelor proiectelor de cercetare postdoctorală propuse de Școlile doctorale din 
Academia de Studii Economice din București pentru concursul de admitere din sesiunea 
septembrie 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

Președinte Senat,  

Prof. univ. dr. Dumitru MIRON        Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcția Juridică și Contencios Administrativ 

 Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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Anexa la HS nr. 134/30.07.2020 

 

Temele de cercetare postdoctorală propuse de Școlile doctorale din Academia de 
Studii Economice din București pentru concursul de admitere din sesiunea 

septembrie 2020 

 
Școala doctorală ADMINISTRAREA AFACERILOR  
	

	Nr.	
crt	

Nume	si	prenume	
tutore		

	
Titlul	temelor	de	cercetare	postdoctorală	scoase	

la	concurs	

1 Prof. univ. dr. DIMA ALINA 
MIHAELA 

1.Modele de afaceri sustenabile in contextul 
bioeconomiei 

2 Prof.univ.dr. OLARU 
MARIETA 

1.Îmbunătățirea rezilienței și agilității afacerilor in 
contextul riscurilor globale   

3 Prof. univ. dr. PĂUNESCU 
CARMEN 

1. Inovații ale modelelor de afaceri pentru 
susținerea unei economii circulare durabile 

4 Prof. univ. dr. ŢIGU 
GABRIELA 

1.Impactul riscurilor geopolitice asupra economiei 
terțiare 

5 Prof. univ. dr. VASILIU 
CRISTINEL 

1.Relația dintre bioeconomie și sustenabilitate din 
perspectiva producției și distribuției produselor 
alimentare 

 
Școala doctorală CIBERNETICĂ ȘI STATISTICĂ ECONOMICĂ  
	

	Nr.	
crt	

Nume	si	prenume	
tutore		

	
Titlul	temelor	de	cercetare	postdoctorală	scoase	

la	concurs	

1 Prof.univ.dr. ANDREI 
TUDOREL  

1. Analiza discriminării între grupuri folosind metode 
de descompunere. 

2 Prof.univ.dr.  PELE 
DANIEL TRAIAN  

1. Aplicații ale tehnicilor de Inteligență Artificială și 
Deep Learning pentru piețele financiare 
2. Explainable Artificial Intelligence (XAI) pentru 
piețele financiare 

3 Prof.univ.dr.  ROMAN 
MIHAI DANIEL  

1.Efectele crizei generată de coronavirus la nivel 
național și internațional. Măsuri de relansare 
economică 

     4 Prof.univ.dr.  ȚIȚAN 
EMILIA 

1. Analiza asigurării echității și incluziunii sociale în și 
prin educație, în contextul digitalizării și industriei 4.0

   5 Prof.univ.dr.  GOSCHIN 
ZIZI 

1. Decalajele regionale și creşterea economică în 
România  
2. Efecte economice ale crizei COVID 19 si posibile 
soluții pentru România 

 



2 
 

 
 
Școala doctorală CONTABILITATE 
	

	Nr.	
crt	

Nume	si	prenume	
tutore		

	
Titlul	temelor	de	cercetare	postdoctorală	scoase	

la	concurs	

1 
Prof.univ.dr. CARAIANI 

CHIRAȚA 

1. Provocări și oportunități privind raportarea 
performanței corporative în contextul pandemic 
2.Cercetări privind influența factorilor ESG asupra 
modelului de afaceri inovativ 

2 

Prof.univ.dr. LUNGU 

CAMELIA IULIANA 

1.  O nouă abordare a sustenabilității: cercetări 
privind schimbările pe termen lung în contextul 
crizelor 
2.Cercetări privind relația dintre dimensiunile 
culturale și politicile de guvernanță corporativă 

 
	

Școala	doctorală	DREPT	
	

	Nr.	
crt	

Nume	si	prenume	
tutore	

	
Titlul	temelor	de	cercetare	postdoctorală	scoase	

la	concurs	
		

1 
Prof.univ.dr. BĂDESCU  
MIHAI  

1.Fenomenul juridic în contextul globalizării 
2.Respectarea drepturilor și libertăților fundamentale 
ale cetățenilor pe durata stărilor excepționale 

2 Prof.univ.dr. DIMITRIU  
RALUCA   

1.Protecția vieții private a salariatului pe parcursul 
raportului de muncă 
2. Contractul de muncă temporară în dreptul 
românesc și european 

								
 
Școala doctorală ECONOMIE I  
	

	Nr.	
crt	

Nume	si	prenume	
tutore		

	
Titlul	temelor	de	cercetare	postdoctorală	scoase	

la	concurs	

1 Prof.univ.dr. SUCIU 
MARTA CHRISTINA 

1.Inovare și antreprenoriat. Cultura excelenței în 
afaceri 
2.Economia cultural creativă. Provocări și 
oportunități pentru România 

2 Prof.univ.dr. MARINAȘ 
MARIUS CORNELIU 

1. Impactul măsurilor de politică monetară 
neconvențională asupra sistemului financiar la nivel 
european 
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		Școala doctorală ECONOMIE II  
	

	Nr.	
crt	

Nume	si	prenume	
tutore		

	
Titlul	temelor	de	cercetare	postdoctorală	scoase	

la	concurs	

1 Prof.univ.dr. BOBOC DAN 
1. Căi de susținere a siguranței alimentare 

2 

Prof.univ.dr. POPESCU 

GABRIEL 

1. Studiu asupra transferului de valori fără echivalent 
și sprijinul acordat în agricultură 

3 
Prof. univ. dr. STOIAN 

MIRELA 

1.Abordarea sistemică a securității alimentare și 
dezvoltării durabile a agriculturii în condițiile 
schimbărilor climatice 

																																
Școala	doctorală	ECONOMIE	ȘI	AFACERI	INTERNAȚIONALE	

Nr.	crt	 Nume	si	prenume	
tutore		

	
Titlul	temei	de	cercetare	scoase	la	concurs	

	

1.	 Prof. univ. dr.  MIRON  
DUMITRU 	

1.Modificări ale politicii comerciale ale Uniunii 
Europene ca răspuns la crizele sanitară, economică și 
politică amplificate de COVID-19.	

2.	
Prof. univ. dr. ZAHARIA 
RODICA MILENA	

1.Provocările pandemiei pentru învățământul 
superior. 

3.	 Prof. univ. dr.  HOROBEȚ  
ALEXANDRA  

1.Evaluarea performantelor fondurilor de investitii si a 
fondurilor de pensii in Europa Centrala si de Est. 

4.	 Prof. univ. dr. COJANU  
VALENTIN 	

1.Analiza poziției competitive sectoriale în rețelele de 
afaceri globale.  

	
Școala	doctorală	FINANȚE	
	

Nr. crt Nume	si	prenume	
tutore	

	
Titlul	temei	de	cercetare	scoase	la	concurs	

	

1.  Prof.univ.dr. 
DUMITRESCU DALINA 

1.Vectori de reziliență în activitatea financiară a 
companiilor în context de pandemie 
2.Impactul pandemiei COVID19  asupra bugetelor 
statelor UE – efecte, măsuri 

2.  Prof.univ.dr. MOINESCU 
BOGDAN 

1.Modelarea interacțiunii dintre intermedierea 
bancară și dinamica economică 

3.  
Prof.univ.dr. VINTILĂ 
GEORGETA  
 

1.Analiza și evaluarea impactului tehnologiei 
informației și comunicațiilor asupra  creșterii 
economice 
2.Impactul indicatorilor microeconomici asupra 
variabilelor macroeconomice în contextul actual 

4.  
Lect.univ.dr. 
GHERGHINA ȘTEFAN-
CRISTIAN 

1.Investigarea fenomenului de contagiune la nivelul 
piețelor financiare în contextul amenințărilor 
transfrontaliere la adresa sănătății 
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	 Școala	doctorală	INFORMATICĂ	ECONOMICĂ	
	

Nr. crt Nume	si	prenume	
tutore	

	
Titlul	temei	de	cercetare	scoase	la	concurs	

	

1 Prof.univ.dr. 
POCATILU PAUL  

1. Cercetări privind asigurarea securității sistemelor 
informatice bazate pe tehnologii mobile și cloud 
computing 
2. Cercetări privind utilizarea soluțiilor IoT în 
domeniul educațional 

2 
Prof.univ.dr. ZOTA 
RĂZVAN  
 

1. Cercetări privind analiza datelor (de mediu, sociale 
și economice) în contextul implementării economiei 
circulare /  
2. Cercetări privind aplicații inovative de business în 
contextul implementării unor soluții în domeniul 
orașelor inteligente/sustenabile 

	
						 Școala doctorală MANAGEMENT  

			
Școala doctorală MARKETING  

	

	Nr.	crt	 Nume	si	prenume	
tutore		

	
Titlul	temelor	de	cercetare	postdoctorală	scoase	la	

concurs	

1 Prof.univ.dr. CETINĂ 
IULIANA  

1. Impactul smart tehnologiilor in marketing 

2 Prof.univ.dr. STANCU 
ALIN  

1. Responsabilitatea sociala si consumatorul in 
perioada de pandemie 

3 Prof.univ.dr. CAESCU 
STEFAN CLAUDIU 

1. Studierea folosirii mediilor sociale online pentru 
comunicarea in domeniul sanatatii in contextual 
pandemiei de covid-19 

Nr. crt 
Nume	si	prenume	

tutore	
	

Titlul	temei	de	cercetare	scoase	la	concurs	

1	 Prof. univ. dr. BĂNACU 
CRISTIAN-SILVIU  

1. Model de management al crizei pentru sectorul 
energetic romanesc. 

2	 Prof. univ. dr. DOBREA 
CĂTĂLIN RĂZVAN 

1.Managementul proiectelor pentru dezvoltarea 
investitiilor verzi, in contextul necesitatii cresterii 
nivelului de sustenabilitate. 

3	 Prof. univ. dr. POPA ION 
1.Modalitati de creștere a competitivității organizației 
prin eficientizarea activității de aprovizionare în 
contextul trecerii la economia circulară 

4	 Prof. univ. dr. POPESCU 
DAN 

1.Modalități de eficientizare a comunicării 
organizationale digitale in contextul schimbării 
rolurilor actorilor din industria turismului ca urmare a 
crizei pandemice SarsCov2. 
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4 
Prof.univ.dr. ORZAN 
MIHAI  

1. Strategii de comunicare de marketing online pentru 
managementul crizelor în contextul pandemiei 
COVID19  

												
Director	CSUD,	
Prof.	univ.	dr.	Mihai	Roman	


