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Proiect READ - SCOALA DE VARA
DOCTORANZI – PROBLEME/INTREBARI PENTRU DEZBATERI – DOMENIUL ECONOMIC
Nr.
crt.

B. Descrierea succintă a contextului
(teoretic, metodologic, instrumental,
empiric, hermeneutic etc.) în care apare
problema supusă dezbaterii

C. Formularea succintă a
problemei (de preferat, o
singură frază scurtă)

D. Stadiul în care doctorandul se
află in elucidarea problemei
formulate

E. Punctele de interes
ale problemei
recomandate pentru
dezbatere

Nume si prenume doctorand

Balint Antoniu Ovidiu

Nume si prenume Tutore

Prof. univ. dr. Dalina Dumitrescu

A. Titlul tezei de doctorat
1 Intelligent Transportation System (ITS)
reprezintă concentrarea unei diversităţi
de tehnologii moderne din sfera IT&C în
domeniul serviciilor de transport, în
scopul sporirii siguranţei şi eficienţei
acestora, sporirii nivelului de încredere
al utilizatorilor şi creării unui ambient cât
mai plăcut, fără a fi necesară
modificarea infrastructurii fizice de
transport existente. Complexitatea
Sistemelor Inteligente de Transport
generează nevoia definirii şi realizării
unei Arhitecturi ITS.

Contributii si inovatii privind implementarea sistemelor inteligente de transport international
Dat fiind gradul de
Incipient
Dezvoltarea unei noi
complexitate al Sistemelor
arhitecturi ITS in
Inteligente de Transport
Romania
care ar putea fi cea mai
simpla metoda prin care
se poate dezvolta o noua
arhitectura ITS in
Romania?
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F. Rezultatul așteptat de la
dezbatere (obiectivul urmărit
prin dezbaterea problemei)

propuneri, idei, directii noi de
cercetare privind dezvoltarea
unei noi Arhitecturi ITS
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Nr.
crt.

B. Descrierea succintă a contextului
(teoretic, metodologic, instrumental,
empiric, hermeneutic etc.) în care apare
problema supusă dezbaterii

C. Formularea succintă a
problemei (de preferat, o
singură frază scurtă)

D. Stadiul în care doctorandul se
află in elucidarea problemei
formulate

E. Punctele de interes
ale problemei
recomandate pentru
dezbatere

F. Rezultatul așteptat de la
dezbatere (obiectivul urmărit
prin dezbaterea problemei)

Nume si prenume doctorand

Barbu Ilie-Mircea

Nume si prenume Tutore

Prof.univ.dr. Emilia Mioara CAMPEANU

A. Titlul tezei de doctorat

Utilizarea instrumentelor contabilităţii manageriale în controlul strategic şi de gestiune al organizaţiilor

1

De ce sa se utilizeze
instrumente ale contabilitatii
manageriale in controlul
strategic si de gestiune de la
nivelul organizatiilor si in
mod special al celor din
Romania ?

La nivel international dezbaterile privind
necesitatea si importanta cercetarilor in
domeniul contabilitatii manageriale si a
calculatiei costurilor sunt foarte intense,
cercetatorii fiind interesati sa ofere
raspunsuri privind utilitatea, mecanismele
de aplicare eficienta a instrumentelor
corespunzatoare in cadrul controlului
strategic si de gestiune de la nivelul
organizatiilor.Ca urmare, demersul stiintific
intreprins vine sa abordeze aceste aspecte
prin prisma economiei romanesti.

Analiza locului managementului
costurilor in procesul controlului
strategic.Prezentarea costului complet
si a costului strategic. Detalierea
mizelor strategice ale contabilității de
gestiune.Stabilirea cotelor de
consumuri de resurse dintr-o
intreprindere.Prezentarea tehnicilor de
modelare prin intermediul contabilitatii
manageriale.

- solutii si propuneri
pentru rezolvarea
anumitor probleme;imaginea generala, de
ansamblu privind practicile
si orientarile organizatiilor
din lumea intreaga sau a
organizatiilor din acelasi
domeniu de activitate;solutii si propuneri privind
adoptarea, implementarea
sau, din contra,
renuntarea la anumite
tehnici, metode sau
instrumente de lucru;indrumari cu privire la
dezvoltari si evolutii
viitoare ale activitatii
desfasurate.
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-identificarea organizatiilor la
nivelul carora se utilizeaza
instrumentele contabilitatii
manageriale in controlul
strategic si de gestiune al
organizatiilor; - obtinerea de
informatii cu privire la
modalitatile de realizare a unor
studii aplicative pe anumite
organizatii.
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Nr.
crt.

B. Descrierea succintă a contextului
(teoretic, metodologic, instrumental,
empiric, hermeneutic etc.) în care apare
problema supusă dezbaterii

C. Formularea succintă a
problemei (de preferat, o
singură frază scurtă)

D. Stadiul în care doctorandul se
află in elucidarea problemei
formulate

E. Punctele de interes
ale problemei
recomandate pentru
dezbatere

Nume si prenume doctorand

Bonca Dana Valeria

Nume si prenume tutore

Câmpeanu Emilia Mioara

A. Titlul tezei de doctorat

Contributii privind managementul calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar

1 Tinand cont de importanta serviciilor
educationale pentru formarea socioprofesionala a fiecarui individ si pentru
progresul oricarei societati, consider de
actualitate analiza calitatii serviciilor
educationale din invatamantul
preuniversitar in vederea surprinderii
perceptiei asupra acesteia. Acest demers
este util cu atat mai mult cu cat
constrangerea financiara afecteaza toate
unitatile de invatamant in conditiile in care
se asteapta rezultate si realizari la un nivel
superior.
Noutatea demersului stiintific corespunzator
temei de cercetare este asigurata prin
faptul ca se investigheaza perceptia asupra
calitatii prin prisma celor care presteaza
serviciile educationale si nu a beneficiarilor.

Perceptia asupra calitatii
serviciilor oferite de unitatile
de invatamant preuniversitar
de la nivelul conducerii si a
cadrelor didactice ale
acestor entitati.

Documentare cu privire la modalitatile
de identificare a perceptiei asupra
calitatii in invatamant si cu predilectie in
invatamantul preuniversitar; Stabilirea
metodei de analiza pe baza de
chestionar. Elaborarea chestionarului
prin formularea de intrebari care sa
surprinda perceptia asupra calitatii
serviciilor educationale.Stabilirea
esantionului care are respondentii
grupati pe categorii .Chestionarul a fost
distribuit membriilor esantionului.

Rezultatele ce se vor
obtine prin prelucrarea
datelor culese pe baza
chestionarelor
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F. Rezultatul așteptat de la
dezbatere (obiectivul urmărit
prin dezbaterea problemei)

Rezultatele partiale obtinute prin
prelucrarea informatiilor din
chestionare sunt supuse
dezbaterii in vederea validarii
acestora; Obtinerea de
recomandari pentru continuarea
demersului stiintific
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Nr.
crt.

B. Descrierea succintă a contextului
(teoretic, metodologic, instrumental,
empiric, hermeneutic etc.) în care apare
problema supusă dezbaterii

C. Formularea succintă a
problemei (de preferat, o
singură frază scurtă)

Nume si prenume doctorand

Bratu Alexandra

Nume si prenume Tutore
A. Titlul tezei de doctorat
1
Aderarea statelor la Zona euro
influenţează piaţa forţei de muncă?

Câmpeanu Emilia

D. Stadiul în care doctorandul se
află in elucidarea problemei
formulate

E. Punctele de interes
ale problemei
recomandate pentru
dezbatere

Analiza efectelor economice generate de aderarea statelor la Zona Euro
Foarte puţine studii arată
Articol în curs de editare pe această Metodologie si puncte
că această
temă
de reper in formularea
interdependenţă
problemei
este prezentă.
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F. Rezultatul așteptat de la
dezbatere (obiectivul urmărit
prin dezbaterea problemei)

Oferirea unor metodologii de
abordare a problemei,
obţinerea de indicatori
folosiţi pentru metodologie,
alegerea celor mai buni
indicatori pentru studii
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Nr.
crt.

B. Descrierea succintă a contextului
(teoretic, metodologic, instrumental,
empiric, hermeneutic etc.) în care apare
problema supusă dezbaterii

C. Formularea succintă a
problemei (de preferat, o
singură frază scurtă)

D. Stadiul în care doctorandul se
află in elucidarea problemei
formulate

E. Punctele de interes
ale problemei
recomandate pentru
dezbatere

Nume si prenume doctorand

Bulei Ioana

Nume si prenume Tutore

Vasile Valentina

A. Titlul tezei de doctorat

Impactul identitatii profesionale asupra managementului organizational

1

De ce este nevoie de
trecerea de la welfare
state la statul de tip
neoliberal?

Providentialismul este caracterizat prin
interventia statului, prin apel la valorile
comune, valorizarea binelui colectiv si o
etica politica democratica pentru
rezolvarea conflictului. Se favorizeaza
coeziunea sociala si interesul colectiv in
defavoarea celui particular.
Neoliberalismul accentueaza
regulamentul economic si juridic in sfera
politica si privata. Astfel este accentuata
pluralitate grupurilor ce revendica
interesul particular, prin care
recunoasterea cererilor poata sa aduca
cu sine o pierdere de sens.
Accentuarea individualismului ambiant
conduce la dezvoltarea unei identitati
particulare unui grup mic, mai degraba
decat apartenenta la un proiect colectiv.

stadiu incipient

implicatii pentru
societate si grupurile de
risc
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F. Rezultatul așteptat de la
dezbatere (obiectivul urmărit
prin dezbaterea problemei)

identificarea implicatiilor
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Nr.
crt.

B. Descrierea succintă a contextului
(teoretic, metodologic, instrumental,
empiric, hermeneutic etc.) în care apare
problema supusă dezbaterii

C. Formularea succintă a
problemei (de preferat, o
singură frază scurtă)

D. Stadiul în care doctorandul se
află in elucidarea problemei
formulate

E. Punctele de interes
ale problemei
recomandate pentru
dezbatere

Nume si prenume doctorand

Bumbescu Sorina Simona

Nume si prenume Tutore

Prof.univ.dr. Dumitrescu Dalina

A. Titlul tezei de doctorat

Valorificarea informatiilor furnizate de contabilitate in analiza performantei
economice din agricultura
Modele/metode de analiza Pana in acest moment am procedat
si evaluare a performantei la analiza performantei prin
exploatatiilor agricole
intermediul rentabilitatii si prin
intermediul pozitiei financiare

1

Performanta economica a exploatatiilor
agricole reprezinta o problema de
actualitate. Analiza si evaluarea
performantei economice se poate
realiza prin mai multe modalitati insa
avand in vedere particularitatile
agriculturii se impune a se realiza o
abordare specifica.
Nume şi prenume doctorand
Nume şi prenume Tutore
A. Titlul tezei de doctorat
1 Literatură de specialitate limitată
în abordarea implicaţiile patologiei
organizaţionale asupra performanţei
resursei umane

F. Rezultatul așteptat de la
dezbatere (obiectivul urmărit
prin dezbaterea problemei)

Obtinerea de recoamndari cu
privire la analiza si evaluarea
performantei

Cicioc Nicoleta Camelia
Prof. Univ. Dr. Marius petrescu
Studiul privind impactul componentei psihologice în activitatea managerială
Care este cea mai bună
Stadiul documentar
Ce poate face
metodă de
managerul,
preîntâmpinare
cum ar trebui să
a patologiei
acţioneze
organizaţională
angajaţii şi cum
recunoaştem
formele patologiei
organizaţionale
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Lamurire cu privire la aceste
aspecte la care nu am gasit
nici un raspuns.
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Nr.
crt.

B. Descrierea succintă a contextului
(teoretic, metodologic, instrumental,
empiric, hermeneutic etc.) în care apare
problema supusă dezbaterii

C. Formularea succintă a
problemei (de preferat, o
singură frază scurtă)

Nume si prenume doctorand

Cricovean Mircea-Florin

Nume si prenume Tutore
A. Titlul tezei de doctorat

Moldovan Nicoleta-Claudia

1

Perioada pe care omenirea o parcurge, din
punct de vedere economic, este una
dificilă. România nu face excepţie de la
această realitate. Alături de problemele
economice trebuie însă menţionate şi
problemele spirituale acute ale oamenilor,
care stau la baza celor dintâi. Lăcomia, cu
precădere, este cea care a declanşat criza
economică actuală: lăcomia băncilor
universale, care au ales să renunţe la
prudenţă în favoarea profitului maxim,
acordând credite extrem de uşor; lăcomia
băncilor de investiţii, care au ales să
„îmbrace” active toxice în diverse
instrumente derivate, împrăştiindu-le şi
„îmbolnăvind” întreaga lume; lăcomia şi
lipsa de răbdare a oamenilor, care uită de
constrângerea bugetară şi de faptul că
prosperitatea nu înseamnă să „trăieşti pe
datorie”.

D. Stadiul în care doctorandul se
află in elucidarea problemei
formulate

E. Punctele de interes
ale problemei
recomandate pentru
dezbatere

Studiu privind finanțarea unităților de cult din cadrul bisericii ortodoxe române
Finanțarea cultelor
Avansat, teza in curs de finalizare
Finanțarea Bisericii
religioase de către stat
Ortodoxe Române în
este de o necesitate
perioada 1848-1989;
stringentă într-o lume
Finanțarea Bisericii
secularizată.
Ortodoxe Române în
perioada actuală;
SURSE DE FINANȚARE
A UNITĂȚILOR DE
CULT DIN CADRUL
BISERICII ORTODOXE
ROMÂNE.
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F. Rezultatul așteptat de la
dezbatere (obiectivul urmărit
prin dezbaterea problemei)

Aducerea de lumina intr-un
domeniu mult discutat astazi
(mai ales in mass-media,
unde se incearca invrajbirea
populatiei impotriva Bisericii)
si incercarea de a arata ca
finantarea Bisericii Ortodoxe
Romane nu este o povara
sau un cost de optiune prea
mare (vezi discursul "prea
multe biserici, prea putine
spitale"), ci singura solutie de
insanatosire a omului, atat
fizic, cat mai ales
duhovniceste.
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Nr.
crt.

B. Descrierea succintă a contextului
(teoretic, metodologic, instrumental,
empiric, hermeneutic etc.) în care apare
problema supusă dezbaterii

Nume si prenume doctorand
Nume si prenume Tutore
A. Titlul tezei de doctorat
1 Descrierea sistemului cibernetic al
pietei de enrgie electrica

C. Formularea succintă a
problemei (de preferat, o
singură frază scurtă)

D. Stadiul în care doctorandul se
află in elucidarea problemei
formulate

E. Punctele de interes
ale problemei
recomandate pentru
dezbatere

F. Rezultatul așteptat de la
dezbatere (obiectivul urmărit
prin dezbaterea problemei)

Criste Adina
Moldovan Nicoleta-Claudia
,,Contributii la dezvoltarea de metode si tehnici de analiza multicriteriala a pietei energiei electrice din Romania,,
Stabilirea starii de
echilibru/dezechilibru al
pietei de energie electrica
din Romania

In urma aplicarii modelului
matematic s-a obtinut starea de
dezechilibru

Stabilirea de masuri
economice/energetice pt
restabilirea echilibrului
pietei
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Fundamentarea teoretica si
practica a notiunilor privind
piata de energie electrica din
Romania
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Nr.
crt.

B. Descrierea succintă a contextului
(teoretic, metodologic, instrumental,
empiric, hermeneutic etc.) în care apare
problema supusă dezbaterii

C. Formularea succintă a
problemei (de preferat, o
singură frază scurtă)

D. Stadiul în care doctorandul se
află in elucidarea problemei
formulate

E. Punctele de interes
ale problemei
recomandate pentru
dezbatere

Nume si prenume doctorand

Negru(căs. Deteșan) Daniela

Nume si prenume Tutore

conf.univ.dr. Nicoleta Moldovan

A. Titlul tezei de doctorat

„Remedii juridice pentru supraîndatorarea consumatorilor- insolvenţa persoanei fizice”

1

Graniţa dintre „simplele” dificultăţi
financiare şi supraîndatorarea
persoanei fizice, în calitate de
consumator, este dificil de stabilit şi nu
există încă o definiţie unitară a noţiunii
de supraîndatorare a persoanei fizice
nici în legislaţia europeană nici în cea
naţională, datorită precarităţii modelelor
de măsurare a acestei stări, precaritate
generată de variabilitatea parametrilor
luaţi în calcul şi de dificultatea fixării
proporţiilor între aceştia.

definirea noțiunii de
supraîndatorare a
persoanei fiziceconsumator

Au fost identificate deja, din literatura de
specialitate, patru modele de măsurare a
supraîndatorării persoanei fizice: modelul
administrativ, rezultat din statisticile oficiale
privind procedurile de insolvenţă aplicabile
persoanei fizice, judiciare sau
extrajudiciare; modelul subiectiv, care
porneşte de la percepţia individului/familiei
asupra solvabilităţii şi capacităţii sale de aşi onora angajamentele de plată; modelul
obiectiv (cantitativ), fundamentat pe situaţia
economico-financiară a individului/familiei,
reflectată de raportul dintre datoriile
scadente şi veniturile curente nete,
respectiv dintre datoriile totale şi veniturile
totale, acestea din urmă putând fi
completate cu alte elemente ale activului
patrimonial al acestuia; modelul Life
Cycle/Permanent Income, un derivat al
modelului obiectiv care încorporează
veniturile viitoare în analiza
comportamentului consumatorului,
extinzând măsurarea veniturilor
consumatorului, dincolo de venitul său
curent, la resursele ce urmează a fi
disponibile de-a lungul vieţii.

recomandarea alegerii
unui model de măsurare
în definirea conceptului
de supraîndatorare a
persoanei fizice, concept
care stă la baza
elaborării unei legi a
insolvenţei persoanei
fizice care nu există în
România, iar teza de
doctorat îşi propune o
analiză teoretică a
necesităţii şi utilităţii
acestei legi
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F. Rezultatul așteptat de la
dezbatere (obiectivul urmărit
prin dezbaterea problemei)

găsirea unor parametri
obiectivi, funcție de care să
se poata determina formula
de măsurare a stării de
supraîndatorare
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Nr.
crt.

B. Descrierea succintă a contextului
(teoretic, metodologic, instrumental,
empiric, hermeneutic etc.) în care apare
problema supusă dezbaterii

C. Formularea succintă a
problemei (de preferat, o
singură frază scurtă)

Nume si prenume doctorand

Florea Dorian Laurentiu

Nume si prenume Tutore
A. Titlul tezei de doctorat
1 Am dorit sa evidentiez existenta
efectului de halou in formarea riscului
perceput, intelegand prin efect de halou
o eroare cognitiva, nu o eroare a
instrumentului de masurare

Catrina Ion - Lucian

D. Stadiul în care doctorandul se
află in elucidarea problemei
formulate

Influenta marcii asupra adoptarii inovatiilor de produs
Identificarea unei metode Am formulat o metoda noua pentru
adecvate de evidentiere a evidentierea efectului de halou ca
efectului de halou in
eroare cognitiva, bazat pe
conditiile precizate
clasificarea respondentilor in functie
de contributia la cresterea corelatiei
dintre variabilele afectate sub
actiunea variabilei sursa (corelatii
partiale). De asemenea am utilizat
modelarea prin ecuatii structurale
pentru a evidentia relatii nefiresti
intre variabilele considerate, care
pot fi subsumate efectului de halou.

E. Punctele de interes
ale problemei
recomandate pentru
dezbatere

Majoritatea variabilelor
cognitive si
comportamentale ale
individului sunt
susceptibile de a fi
afectate de efecte de
halou sau alte erori
cognitive care
distorsioneaza formarea
lor
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F. Rezultatul așteptat de la
dezbatere (obiectivul urmărit
prin dezbaterea problemei)

Identificarea unei metode
adecvate pentru problema
propusa, precum si obtinerea
unor pareri stiintifice
competente in privinta
metodelor utilizate.
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2

Intentionez sa realizez si o modelarea
bazata pe agent care sa arate daca
considerarea riscului perceput ca
variabila determinanta a adoptarii
inovatiei a fost corecta, concomitent cu
modul de formare al acestuia, evidentiat
in cercetarea anterioara

Ce interpretare teoretica
pot primi eventualele
rezultate ale simularii
pentru a evita concluziile
lipsite de fundament?
Care sunt variabilele si
parametrii simularii care ar
trebui luati in calcul? Cata
importanta trebuie
acordata structurii retelei
sociale in care execut
simularea, in conditiile in
care nu am un interes
stiintific imediat legat de
aceasta?

Am realizat design-ul simularii,
constand in variabilele si parametrii
pe care ii iau in considerare. De
asemenea, am realizat o parte din
procedurile codului sursa in
software-ul NetLogo care
operationalizeaza designul simularii.

Modelarea bazata pe
agent este o metoda
pretabila multor situatii in
care se doreste
realizarea unei legaturi
intre variabile aflate pe
nivele de agregare
diferite sau in studierea
unor fenomene
emergente.
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O parere stiintifica privind
corectitudinea si
completitudinea designului
simularii, precum si
recomandari referitoare la
realizarea simularii.
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Nr.
crt.

B. Descrierea succintă a contextului
(teoretic, metodologic, instrumental,
empiric, hermeneutic etc.) în care apare
problema supusă dezbaterii

C. Formularea succintă a
problemei (de preferat, o
singură frază scurtă)

D. Stadiul în care doctorandul se
află in elucidarea problemei
formulate

Nume si prenume doctorand

Gheorghe Mihaela

Nume si prenume Tutore

Catrina Lucian-Ion

A. Titlul tezei de doctorat

Arhitecturi si tehnologii in telemedicina

1

Implementarea unor mecanisme
informatice care sa clasifice
instantele corespunzatoare
simptomelor unor pacienti intr-una
din clasele de diagnostic
Considerate in studiul de caz
realizat

E. Punctele de interes
ale problemei
recomandate pentru
dezbatere

In ceea ce priveste domeniul medical,
situatia cu care se confrunta din punct
de vedere al deficientelor existente,
este necesara continua inglobare si
dezvoltare a informaticii medical e in
scopul dezvoltarii unor noi instrumente
care sa imbunatatesca procesul
medical.
Nume si prenume doctorand

Avantajele si
dezavantajele utilizarii
tehnologiilor furnizate de
retelele neuronale
artificiale in procesul de
diagnosticare medicala.

Realizarea unei analize
SWOT din punct de
vedere al barierelor ce
pot fi intampinate
la nivelul procesului de
adoptarea unei astfel e
solutii in practica.

Nume si prenume Tutore

Moldovan Nicoleta Claudia

A. Titlul tezei de doctorat
1
Întâmpinarea unor lacune în
propunerea unui manual de politici
contabile care să fie prielnic entităților
economice

Politici și tratamente contabile utilizate în raportarea financiară a entităților mici și micjlocii
Recomandarea unor
Obținerea informațiilor de la
Elucidarea
procedee, metode și
entitatea analizată cu privire la
tratamentelor,
tratamente adecvate
manualul utilizat si creionarea unor procedeelor și metodelor
activității desfășurate vor
propuneri. Chestionar privind
utilizate de o entitate cu
elimina tratarea cu
percepția managerilor cu privire la
domeniu de activitate
superficialitate a politicilor rolul politicilor contabile în cadrul
producția electronică: contabile la nivelul
raportării financiare
aceste politici vor avea
entităților economice?
un beneficiu în procesul
decizional?

F. Rezultatul așteptat de la
dezbatere (obiectivul urmărit
prin dezbaterea problemei)

Identificarea unor alte
opinii cu privire la
problematica
Propusa.

Herbei (Moț) Ioana
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Recomandări și propuneri în
realizarea manualului de
politici la nivelul entității
analizate
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Nr.
crt.

B. Descrierea succintă a contextului
(teoretic, metodologic, instrumental,
empiric, hermeneutic etc.) în care apare
problema supusă dezbaterii

C. Formularea succintă a
problemei (de preferat, o
singură frază scurtă)

D. Stadiul în care doctorandul se
află in elucidarea problemei
formulate

E. Punctele de interes
ale problemei
recomandate pentru
dezbatere

Nume si prenume doctorand

Lișcă (Issa) Cristina

Nume si prenume Tutore

Moldovan Nicoleta

A. Titlul tezei de doctorat
1
Context metodologic si empiric

Perfecționarea Managementului Calității În Sistemul Educațional Preuniversitar
Asistăm astăzi la
În acest moment am realizat că
sugestii tehnice și
dezvoltarea unui adevărat politica de asigurare a calităţii în
instrumentale
mecanism de monitorizre
educaţie este un proces complex şi, sugestii privind testarea
și evaluare a calității
de aceea, pentru a avea şanse de
empirică
sistemului educațional
reuşită, aceasta trebuie integrată
care are în centrul său
culturii instituţionale a organizaţiei şi
baza materială, resursa
materializată în şi prin strategii
umană, dar și componenta adecvate, specifice
esențială – produsul
managementului strategic. Această
uman, urmărind
precizare este extrem de
dezvoltarea comunității și importantă, deoarece unităţile de
perfecționarea acesteia.
învăţământ preuniversitar se
Cum alte țări din Uniunea caracterizează, în cele mai multe
Europeană (ex. Finlanda, cazuri, prin culturi instituţionale
Suedia, Norvegia) au un
relativ difuze, insuficient configurate
sistem educațional
sau cu o identitate în curs de
performant și România nu formare în materie de management
are?
strategic şi al calităţii totale.
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F. Rezultatul așteptat de la
dezbatere (obiectivul urmărit
prin dezbaterea problemei)
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Nr.
crt.

B. Descrierea succintă a contextului
(teoretic, metodologic, instrumental,
empiric, hermeneutic etc.) în care apare
problema supusă dezbaterii

C. Formularea succintă a
problemei (de preferat, o
singură frază scurtă)

D. Stadiul în care doctorandul se
află in elucidarea problemei
formulate

E. Punctele de interes
ale problemei
recomandate pentru
dezbatere

F. Rezultatul așteptat de la
dezbatere (obiectivul urmărit
prin dezbaterea problemei)

Nume si prenume doctorand

Kovacs (Kiss) Marta

Nume si prenume Tutore

Nicoleta-Claudia Moldovan

A. Titlul tezei de doctorat

Metode si tehnici de fundamentare a strategiilor eficiente de branding intr-un climat economic turbulent

1

Gasirea unor metode si
tehnici de fundamentare a
strategiilor eficiente de
branding

Eficacitate şi eficienţă a strategiilor de
branding intr-un climat economic
turbulent

Studiul literaturii de specialitate Determinarea componentelor
esenţiale ale conceptului de brand
si strategiilor eficiente de branding Definirea strategiilor de branding Studiul conceptului de eficacitate şi
eficienţă a strategiilor de branding

Abordari cantitative în
cercetarea ştiinţifică Softuri specializate in
prelucrarea datelor

Nume si prenume doctorand

Oanea Dumitru-Cristian

Nume si prenume Tutore

Dalina Dumitrescu

A. Titlul tezei de doctorat

Managementul riscului sistemic - implicatii asupra intermediarilor pe piata de capital

1

Modalitati/Indicatori de
masurare a riscului
sistemic in cadrul
institutiilor financiare care
nu sunt listate pe piata de
capital

In literatura de specialitate am observat
ca riscul sistemic este tratat cu
precadere pentru institutiile financiare
ale caror actiuni sunt listate pe piata de
capital. Am gasit putine
sugestii/recomandari ale unor modalitati
de cuantificare a riscului sistemic (cu
precadere in cazul bancilor, dar nu in
cazul fondurilor de investirii sau
societatilor financiare similare)

Selectia catorva indicatori financiari
ca si proxy pentru riscul sistemic
(dar nu sunt sigur daca sunt
suficienti)

1. Indicatori financiari pe
baza carora as putea
estima riscul sistemic
pentru aceste intitutii.2.
Frecventa datelor pentru
estimarea indicatorilor anual /trimestrial este
suficient?
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Sugestii metodologice Sugestii tehnice și
instrumentale pentru
determinarea strategilor
eficiente de branding Sugestii privind testarea
empirică

Rezultate asteptate:1.
Confirmarea/infirmarea
corectitudinii indicatorilor
selecttai pana in prezent.2.
Recomandarea unor altori
indicatori/metodologi;
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Nr.
crt.

B. Descrierea succintă a contextului
(teoretic, metodologic, instrumental,
empiric, hermeneutic etc.) în care apare
problema supusă dezbaterii

C. Formularea succintă a
problemei (de preferat, o
singură frază scurtă)

Nume si prenume doctorand

Ofileanu Dimi

Nume si prenume Tutore
A. Titlul tezei de doctorat
1
Aplicarea unui chestionar
întreprinderilor din industria
încălţămintei din România, în vederea
stabilirii nivelului de cunoaştere şi
implementare a filosofiei Lean

Câmpeanu Emilia

D. Stadiul în care doctorandul se
află in elucidarea problemei
formulate

Implementarea contabilităţii lean în industria încălţămintei
Chestionarul trebuie
Din studierea mai multor teze de
aplicat tuturor
doctorat, nu a reieşit foarte clar
întreprinderilor din
modalitatea corectă. În unele cazuri
industria încăltămintei sau chestionarele sunt aplicate întregii
este suficientă utilizarea
populaţii studiate, în alte cazuri
unui sondaj?
cercetarea se face prin sondaj

E. Punctele de interes
ale problemei
recomandate pentru
dezbatere

Cât de relevante sunt
rezultatele obţinute în
urma aplicării
chestionarului asupra
unei părţi a populaţiei,
mai ales dacă în urma
cercetării prin sondaj
unele răspunsuri vor fi
incomplete, deci se vor
elimina la centralizarea
rezultatelor?
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F. Rezultatul așteptat de la
dezbatere (obiectivul urmărit
prin dezbaterea problemei)

Este suficientă cercetarea
prin sondaj?
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Nr.
crt.

B. Descrierea succintă a contextului
(teoretic, metodologic, instrumental,
empiric, hermeneutic etc.) în care apare
problema supusă dezbaterii

C. Formularea succintă a
problemei (de preferat, o
singură frază scurtă)

D. Stadiul în care doctorandul se
află in elucidarea problemei
formulate

E. Punctele de interes
ale problemei
recomandate pentru
dezbatere

Nume si prenume doctorand

Olteanu Cristina (cas. Voicu-Olteanu)

Nume si prenume Tutore

prof. univ. dr. Grigorescu Adriana

A. Titlul tezei de doctorat

Utilizarea previziunii în managementul proiectelor de investiţii finanţate din fonduri europene

1

Lucrarea are ca obiectiv
general realizarea unui
studiu complex privind
managementul proiectelor,
cu accent pe analiza
modului în care este
utilizată previziunea în
managementul proiectelor
de investiţii finanțate de
Uniunea Europeană,
pornind de la faptul că
acestea se deosebesc de
alte proiecte prin anumite
elemente distinctive și
necesită o modalitate de
planificare adaptată
cerinţelor specifice.

În literatura de specialitate putem regăsi
mai multe accepţiuni cu privire la rolul
managementul de proiect în ceea ce
priveşte planificarea, organizarea,
conducerea şi controlul resurselor pe
termen scurt pentru atingerea unor scopuri
şi obiective prestabilite (Kerzner, 1979).
Dintr-o altă perspectivă, managementul de
proiect arta şi ştiinţa planificării, organizării,
integrării, direcţionării şi controlării tuturor
resurselor încredinţate în timpul
desfăşurării unui proiect în vederea obţinerii
obiectivelor predeterminate de domeniul
de aplicare, calitate, cost (Havranek, 1999).
Rezultatele vor contribui la îmbunătăţirea
managementului fondurilor europene şi la
creşterea capacităţii autorităţilor publice de
a implementa proiecte de investiţii.
Lucrările publicate vor susţine dezvoltarea
literaturii ştiinţifice de specialitate într-un
domeniu de real interes în România.
Cercetarea va avea un puternic caracter
aplicativ, determinat de investigaţia
empirică complexă care va fi realizată

Prezentarea cadrului conceptual şi
epistemologic.
Stadiul
cunoaşterii în domeniu.
Constituirea bazei de date, in baza
informaţiilor existente in SMIS.
Realizarea a 2 chestionare pentru
colectarea datelor. Ghid de bune
practici privind managementul
fondurilor structurale şi de coeziune,
rezultat in urma stagiului de
mobilitate.

Sunt autorităţile publice
centrale şi locale capabile
să asigure un management
prin care să previzioneze
(planifice) în mod eficient
proiectele de investiţii?
Care ar fi principalii factori
care influenţează
previziunea (planificarea)
proiectelor de investiţii? Ce
se poate îmbunătăţi sub
acest aspect din punct de
vedere al previziunii
(planificării) proiectelor de
investiţii, comparativ cu
alte state? Ce corelaţie
poate fi stabilită între
etapele previziunii
(planificării) proiectului şi
rezultatele obţinute de
beneficiari?
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F. Rezultatul așteptat de la
dezbatere (obiectivul urmărit
prin dezbaterea problemei)

Clarificarea unor aspecte
metodologice şi instrumentale
în vederea soluţionării
problemei analizate.
Clarificarea neclarităţilor
referitoare la explicaţia
cauzală a corelaţiilor supuse
analizei.
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Nr.
crt.

B. Descrierea succintă a contextului
(teoretic, metodologic, instrumental,
empiric, hermeneutic etc.) în care apare
problema supusă dezbaterii

C. Formularea succintă a
problemei (de preferat, o
singură frază scurtă)

D. Stadiul în care doctorandul se
află in elucidarea problemei
formulate

Nume si prenume doctorand

Rusu-Tanasă Margareta

Nume si prenume Tutore
A. Titlul tezei de doctorat
1
schimbarile legislative - noul cod silvic

Ioan Lucian Catrina

Nume si prenume doctorand

Scărlătescu (Talmaciu) Iuliana

Nume si prenume tutore

Câmpeanu Emilia Mioara

A. Titlul tezei de doctorat
1 In contextul actual in care are loc
implementarea la nivelul unor unitati
bancare a fuziunilor prin absorptie se
pune problema analizei schimbarilor
impuse si a reactiei angajatilor
respectivelor entitati fata de modificarile
ce sunt puse treptat in aplicare.

Perfectionarea managementului schimbarii in institutiile bancare
Identificarea reactiei fata
Definirea scopului. Solicitarea
de schimbare din cadrul
acceptului unitatilor bancare vizate
unitatilor bancare
in cadrul studiului in vederea
aplicarii chestionarului la nivelul
angajatilor. Stabilirea sectiunilor
chestionarului ce raspund scopului.
Enuntarea intrebarilor fiecarei
sectiuni. Discutarea chestionarului
cu tutorele. Definitivarea
chestionarului tinand cont si de
recomandarile tutorelui.

E. Punctele de interes
ale problemei
recomandate pentru
dezbatere

Contribuții la promovarea managementului bazat pe cunoștințe în industria prelucrării lemnului
noile schimbari legislative- in functie de forma care va fi
-monopolul firmelor mare
dezvoltarea economica a
adoptata noua lege va sustine sau
pe piata lemnului
industriei prelucrarii
nu dezvolatrea ec a acestei industrii -firmele mici si mijlocii
lemnului

Contextul actual al
sistemului bancar
romanesc. Alegerea
esantionului.
Instrumente de
prelucrare a datelor
obtinute pe baza
chestionarelor.
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F. Rezultatul așteptat de la
dezbatere (obiectivul urmărit
prin dezbaterea problemei)

- intarirea fimelor mici si
mijlocii - prelucrare
superioara a masei lemnoase
-obtinerea unei valori
economice ridicate

Identificarea unor instrumente
de prelucrare a datelor si a
posibilitatilor de documentare
asupra utilizarii acestora.
Posibilitatile de interpretare a
rezultatelor prelucrarii datelor.
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Nr.
crt.

B. Descrierea succintă a contextului
(teoretic, metodologic, instrumental,
empiric, hermeneutic etc.) în care apare
problema supusă dezbaterii

C. Formularea succintă a
problemei (de preferat, o
singură frază scurtă)

D. Stadiul în care doctorandul se
află in elucidarea problemei
formulate

E. Punctele de interes
ale problemei
recomandate pentru
dezbatere

F. Rezultatul așteptat de la
dezbatere (obiectivul urmărit
prin dezbaterea problemei)

Nume si prenume doctorand

Şerb Diana Elena

Nume si prenume Tutore

Prof. Uni. Dr. Valentina vasile

A. Titlul tezei de doctorat

Metode şi tehnici moderne de analiză prospectiv strategică a gradului de ocupare a pieţei muncii

1

Există vre-un test care să
ofere într-un procent de
peste 80% raspuns cu
privire la corectitudinea
sau eroarea metodelor de
prospectare cantitative

Problematica testării metodelor
cantitative aplicate în analiza prospectiv
strategică, dar si abordarea limitata a
acestei din prisma literaturii de
specialitate(context teoreticometodologic)

De investigare pe plan nation si
international în scopul găsirii celui
mai bun rezultat

Testarea previziunilor,
Eficienta testelor

Nume si prenume doctorand

Stoica Madalina Ioana

Nume si prenume Tutore
A. Titlul tezei de doctorat
1
In mediul nonparametric distributia
statistica a datelor nu este cunoscuta
iar cercetatorul are la dispozitie doar un
esantion din populatia totala. In acest
context, estimarea eficientei unitatilor
de decizie pe baza unui sistem de I/O
este extrem de dificila putand fi
realizata doar cu ajutorul estimatorilor.
Descrierea procesului tehnologic are un
efect semnificativ in definirea frontierei
de eficienta si alegerea eronata a
variabilelor poate conduce la rezultate
inconsistente.

Moldovan Nicoleta Claudia
Metode si tehnici neparametrice de estimare a eficientei cu aplicatie in educatie
Problema alegerii
Consultarea literaturii de
Dezbaterea asupra unui
inputurilor si outputurilor in specialitate in vederea analizei
sistem general acceptat
cadrul procesului de
sistemelor de variabile folosite.
referitor la sistemul de
educatie atunci cand
Estimarea frontierei de eficienta
I/O.
folosim tehnici
utilizand o serie de modele diferite
neparametrice de estimare pentru a putea compara rezultatele
a eficientei institutiilor de
obtinute.
invatamant superior.
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Elucidare problemei cu care
m-am confruntat prin gasirea
unor solutii pertinente din
partea specialistilor in
domeniu

Clarificarea controverselor
legate de alegerea
variabilelor in sistemul
educational.
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Nr.
crt.

B. Descrierea succintă a contextului
(teoretic, metodologic, instrumental,
empiric, hermeneutic etc.) în care apare
problema supusă dezbaterii

C. Formularea succintă a
problemei (de preferat, o
singură frază scurtă)

Nume si prenume doctorand

Tomuleasa Ioana-Iulaian

Nume si prenume Tutore
A. Titlul tezei de doctorat
1
Expunerea internationala a
universitatilor si imbunatatirea
standardelor de cercetare

Dumitrescu Dalina

D. Stadiul în care doctorandul se
află in elucidarea problemei
formulate

E. Punctele de interes
ale problemei
recomandate pentru
dezbatere

Sectoarele bancare europene din perspectiva criteriilor de performanță și stabilitate
Buna prezentare a
Ce elemente trebuie sa
rezultatelor cercetarii
contina o prezentare
realizate; Participarea
stiintifica si ce elemente
activa la manifestarile
trebuie evitate;
stiintifice
Stimularea participarii
active la manifestarile
stiintifice

2

Necesitatea cercetarii stiintifice de inalta Accesul la baze de date
calitate
relevante

3

Contextul financiar international
dominat de incertitudine si importanta
institutiilor financiare in restabilirea unui
echilibru in sfera economica

Dezvoltarea unui indice de
evaluare a soliditatii unei
institutii financiare si de
masurare a expunerii la
risc, indice ce variaza in
timp

Dezvoltarea unei metodologii ce
permite utilizarea datelor financiare
fara a fi necesara normalizarea
acestora. Metodologica trebuie sa
faca referire si la calitatea indicelor
de a varia in timp si spatiu

Disponibilitatea datelor si
a materialelor recente si
de interes
Modalitati econometrice
de dezvoltare a unui
indice care sa varieze in
timp sis a nu sufere pe
fondul inconsistentei
unor date (cum este
cazul analizei
multivariate)
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F. Rezultatul așteptat de la
dezbatere (obiectivul urmărit
prin dezbaterea problemei)

Bune practici pentru o
prezentare eficienta a
rezultatelor stiintifice; Bune
practici in obtinerea unui
feedback eficient si
mobilizator in cadrul unei
manifestari stiintifice
Accesul la baze de date si
articole, relevante pentru
fiecare domeniu
Informatii privitoare la cadrul
empiric necesar a fi
implementat
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Nr.
crt.

B. Descrierea succintă a contextului
(teoretic, metodologic, instrumental,
empiric, hermeneutic etc.) în care apare
problema supusă dezbaterii

C. Formularea succintă a
problemei (de preferat, o
singură frază scurtă)

Nume si prenume doctorand

Velica Marian

Nume si prenume Tutore
A. Titlul tezei de doctorat
1
Fiind vorba despre o cercetare aplicată,
contextul este unul instrumental şi
vizează prevederile legislative,
reglementările specifice şi planul lor de
aplicare în domeniul datelor şi
informaţiilor cu caracter personal.

Petrescu Marius

D. Stadiul în care doctorandul se
află in elucidarea problemei
formulate

,,Managementul informaţiei în baza de date integrată"
Relaţiile juridice care apar Se continuă studierea oportunităţii
în procesul de prelucrare a armonizării legislaţiei europene.
datelor şi informaţiilor cu
caracter personal.

E. Punctele de interes
ale problemei
recomandate pentru
dezbatere

F. Rezultatul așteptat de la
dezbatere (obiectivul urmărit
prin dezbaterea problemei)

Prelucrarea datelor şi
Determinarea factorului de
informaţiilor prin mijloace risc în cercetarea ştiinţifică
automatizate.
aplicată.
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