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Hotărârea nr. 113/23.06.2021 

cu privire la aprobarea 

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

admitere la studiile postdoctorale, sesiunea 2021-2022 

 

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 245/16.06.2021 cu privire la înaintarea către 
Senatul ASE a propunerii de aprobare a listei temelor proiectelor postdoctorale de cercetare științifică, 
propuse de școlile doctorale, pentru sesiunea de admitere 2021-2022; 

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 științifică postdoctorală propuse de Școlile 
doctorale din Academia de Studii Economice din București pentru concursul de admitere la 
studiile postdoctorale, sesiunea 2021-2022, 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 



 

Anexa la HS nr. 113/23.06.2021 
 

ACADEMIA	DE	STUDII	ECONOMICE	DIN	BUCUREŞTI	
CONSILIUL	PENTRU	STUDIILE	UNIVERSITARE	DE	DOCTORAT 

Temele	de	cercetare	scoase	la	concurs	
pentru	admiterea	la	programele	postdoctorale	de	cercetare	avansată	

anul	universitar	2021–	2022	

Școala	doctorală	ADMINISTRAREA	AFACERILOR		

Nr.	
crt	

Nume	si	prenume	
conducător	de	
doctorat/mentor	

	

	
Titlul	temei	de	cercetare	scoase	la	concurs	

	

1. Prof. univ. dr.  Onete Bogdan  

Cercetări privind responsabilitatea socială digitală 
pentru dezvoltarea unui mediu de afaceri durabil 
Conexiunile dintre sustenabilitate-calitate-economie 
circulară reflectate în media socială 
Studiul relației dintre economia colaborativă și 
economia verde din perspectiva sustenabilității, 
inovației și digitalizării 

2. Prof. univ. dr.  Pelău Corina  Rolul sistemelor inteligente in reducerea risipei 
alimentare 

3. Prof. univ. dr.  Vasiliu Cristinel  
Relația dintre bioeconomie și sustenabilitate din 
perspectiva producției și distribuției produselor 
alimentare 

4. Prof. univ. dr. Voinea Lelia  Implicațiile sustenabilității asupra securității 
alimentare la nivelul României 

Școala	doctorală	CIBERNETICĂ	ȘI	STATISTICĂ	ECONOMICĂ		

Nr.	
crt	

Nume	si	prenume	
conducător	de	

postdoctorat/mentor	

	
Titlul	temei	de	cercetare	scoase	la	concurs	

	

1. Prof. univ. dr.  Țițan Emilia  Evidențe, perspective și provocări ale educației digitale

2. 
Prof. univ. dr.  Roman Mihai 
Daniel  

(1 loc) 

Politici de relansare economică în contextul crizei 
sanitare mondiale 

Analiza convergenței economice dintre statele Uniunii 
Europene în contextul crizelor 
militare/sanitare/economice  

3. Prof. univ. dr. Grădinaru 
Giani  

Instrumente statistice utilizate în tehnicile predictive 

Modele de business inovativ din perspectiva economiei 
digitale și a revoluției industriale 4.0. 

4. Prof. univ. dr.  Stancu Stelian  

Crizele din ultimul deceniu și efectele lor asupra 
modelului și eficienței mixului de politici publice, 
monetare și fiscale, folosind tehnici statistice 
multidimensionale 
Binomul energie -schimbări climatice în contextul 
tranziției spre sursele regenerabile de energie la nivel 
global 



 

Școala	doctorală	CONTABILITATE		

Nr.	
crt	

Nume	si	prenume	conducător	
de	postdoctorat/mentor	

	

	
Titlul	temei	de	cercetare	scoase	la	concurs	

	

1. Prof. univ. dr.  Albu Cătălin 
Nicolae	

Interacțiunea dintre mediul organizațional și cel 
natural. Practici și perspective (ne)sustenabile 

2. Prof. univ. dr.  Jianu Iulia	

Raportarea integrată - instrument de informare 
contabilă de înaltă calitate 
Detectarea manipulării rezultatelor: o abordare din 
perspectiva raţionamentului profesional şi 
scepticismului acţional	

Școala	doctorală	ECONOMIE	ȘI	AFACERI	INTERNAȚIONALE		

Nr.	
crt	

Nume	si	prenume	conducător	
de	postdoctorat/mentor	

	

	
Titlul	temei	de	cercetare	scoase	la	concurs	

	

1. Prof. univ. dr.  Miron Dumitru  
Provocări la adresa coeziunii economice și sociale, în 
contextul extinderii Uniunii Europene spre centrul și 
estul continentului  

2. Prof. univ. dr.  Zaharia Rodica 
Milena  

Influența Responsabilității Sociale Corporatiste 
asupra rezilienței afacerilor (CSR and Business 
resilience) 

3. Prof. univ. dr.  Drăgan Gabriela  Impactul bunei guvernări asupra calității 
infrastructurilor de transport în Uniunea Europeană	

4. Prof. univ. dr.  Paraschiv Dorel  Resetarea economiei globale post-COVID: oportunități 
și provocări	

5. Prof. univ. dr. Horobeț 
Alexandra  

Cercetări privind performanța și strategiile 
companiilor multinaționale în contextul 
considerențelor ESG 

Școala	doctorală	ECONOMIE	I		

Nr.	
crt	

Nume	si	prenume	
conducător	de	
doctorat/mentor	

	

	
Titlul	temei	de	cercetare	scoase	la	concurs	

	

1. Prof. univ. dr.  Crăciun Liliana 
Dezvoltare durabilă - Efecte, constrângeri și semnificații
Oportunități de investiţii pe piețele de capital din 
Europa Centrala si de Est 

2. Prof. univ. dr.  Dudian Monica 
Metode de evaluare a productivității 
Economia comportamentală și implicațiile sale în 
domeniul concurenței 

3. 
Conf. univ. dr.  Molănescu 
Anca Gabriela	

Impactul politicilor guvernamentale asupra preturilor 
Problematica sistemului educational românesc-
societatea bazată pe cunoaștere 

4. Prof. univ. dr.  Suciu Marta-
Christina 	

Concurența: abordare economică și instituțională 
Economia digitală și antreprenoriatul inovativ  

	



 

Școala	doctorală	ECONOMIE	II		

	

Școala	doctorală	FINANȚE	

Nr.	
crt.	

Nume	si	prenume	
conducător	de	
doctorat/mentor	

Titlul	temei	de	cercetare	scoase	la	concurs	

1. Prof. univ. dr.  Brezeanu Petre 

Cercetare privind comportamentul fiscal în România şi 
în Uniunea Europeană 

Modelizarea riscului de faliment pe tipuri de entităţi 

2. Prof. univ. dr.  Dragotă Ingrid-
Mihaela 

Impactul crizelor financiare și sanitare asupra 
structurilor de finantare ale companiilor listate. O 
analiză empirică în context international 
Impactul crizelor financiare și sanitare asupra 
politicilor de dividend ale companiilor listate. O analiză 
empirică în context international 

3. Conf. univ. dr.  Gherghina 
Ștefan Cristian 

Metode cantitative pentru investigarea efectului de 
contagiune a volatilității pe parcursul crizelor 
financiare și sanitare 
 Abordări empirice privind interdependența dintre 
volatilitatea preţului petrolului și randamentele 
bursiere 

4. Prof. univ. dr. Moinescu 
Bogdan Gabriel 

Episoadele de stres financiar din ultimele două decenii 
în Uniunea Europeană: indicatori premergători și 
evoluții ale mixului de politici economice  

	

	

Nr.	
crt	

Nume	si	prenume	
conducător	de	
doctorat/mentor	

	
Titlul	temei	de	cercetare	scoase	la	concurs	

	

1. Prof. univ. dr. Ion Raluca 
Andreea 

Marketingul produselor agroalimentare în contextul socio-
economic al asigurării securității și siguranței alimentare 
în România 

2. 
Prof. univ. dr. Istudor 
Nicolae 

Studiu privind impactul fondurilor europene asupra 
performanței agriculturii ecologice în România 

3. Prof. univ. dr. Marcu Nicu 

Asemănări între modelul de administrare a riscurilor 
reglementat de CRD IV și cel reglementat de Solvency II 
Rolul și importanța indicatorilor de prudențialitate în 
cadrul modelelor de administrare a riscurilor folosite de 
sectorul bancar și cel de asigurări 
Vulnerabilitățile modelelor de administrare a riscurilor 
reglementate de CRD IV și de Solvency II 

4. Prof. univ. dr. Popescu 
Gabriel 

Resursele virtuale și costurile de producție în economia 
viitorului 

Biodiversitatea în matricea intensificării agriculturii 

Profilul lucrătorului din agricultură în era digitalizării 
economiei 

5. Prof. univ. dr.  Stoian Mirela Analiza sistemelor de aprovizionare și distribuție a 
produselor agroalimentare în România  



 

Școala	doctorală	INFORMATICĂ	ECONOMICĂ		

Nr.	
crt	

Nume	si	prenume	
conducător	de	
doctorat/mentor	

	

	
Titlul	temei	de	cercetare	scoase	la	concurs	

	

1. Prof. univ. dr. Zota Răzvan 
Daniel 	

Aplicații de business în domeniul orașelor inteligente / 
Business Applications for Smart Cities  

2. Prof. univ. dr.  Dârdală Marian 	
Natural Language Processing based on Deep Learning 
techniques for classifying reviews in Romanian 

3. Prof. univ. dr.  Pocatilu Paul 

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

Școala	doctorală	MANAGEMENT		

Nr.	
crt	

Nume	si	prenume	conducător	
de	postdoctorat/mentor	

	

	
Titlul	temei	de	cercetare	scoase	la	concurs	

	

1. Prof. univ. dr. Bănacu Cristian Well-Being Management applied in Human Resource 
Management and Project Management 

2. Prof. univ. dr. Cicea Claudiu Leadership-ul între managementul schimbării și 
managementul situațiilor de criză 

3. Prof. univ. dr. Ciocoiu Carmen 
Nadia 

Impactul crizei pandemice asupra managementului 
riscului în IMM-uri 

4. Prof. univ. dr. Dobrin Cosmin Contribuția managementului organizațiilor la 
valorificarea capitalului uman 

5. Prof. univ. dr. Năstase Marian Inteligența culturală și managementul strategic 

Școala	doctorală	MARKETING		

Nr.	
crt	

Nume	si	prenume	conducător	
de	postdoctorat/mentor	

	

	
Titlul	temei	de	cercetare	scoase	la	concurs	

	

1. Prof. univ. dr. Căescu Ștefan-
Claudiu  

Modelarea strategiei de marketing în contextul 
economiei colaborative 

2. Prof. univ. dr. Orzan Mihai-
Cristian 

Social Media Intelligence for Consumer Insights 
(Analiza datelor din retelele sociale online în scopul 
obținerii de informații relevate despre 
comportamentul de consum) 
Computer Games Marketing: A Strategic Approach 
(Marketing pentru jocurile de calculator: O abordare 
strategică) 

3. 
Prof. univ. dr. Petrescu Eva-
Cristina 

Studiul comportamentului consumatorului în 
contextul riscurilor actuale 

	



 

Școala	doctorală	DREPT		

Nr.	
crt	

Nume	si	prenume	
conducător	de	
doctorat/mentor	

Titlul	temei	de	cercetare	scoase	la	concurs	

1. Prof. univ. dr.  Bădescu Mihai  

Normativitatea socială  
Relația drept – morală- religie  
Respectarea drepturilor și libertăților fundamente  pe 
timpul stărilor excepționalale 

2. Conf. univ. dr.  Safta Marieta 
Justiția constituțională – fundament al democrației 
funcționale  

 
 
Director CSUD, 

Prof.univ.dr. Mirela Ionela Acelanu 


