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Proiect READ - SCOALA DE VARA 

CERCETĂTORI POSTDOCTORAT -   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 
cercetatorul 
postdoctorat 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 cercetator postdoctorat Acatrinei Marius-Cristian 

Nume si prenume Tutore Albu Lucian Liviu 

A. Titlul disertatiei Direcții actuale in managementul riscului financiar sistemic 

1 Există în literatura două abordări ale riscului 
sistemic. Prima isi concentrează atenția 
asupra riscului de credit si respectiv asupra 
agregării falimentelor firmelor (clustering of 
default risk) în timp ce a doua abordare se 
îndreaptă spre construcția de indicatori de 
măsurare a riscului sistemic. Indicatorii au 
aplicații practice în construcția 
instrumentelor macroprudentiale (cerințe de 
capital anticiclice). 

Politicile de 
supraveghere 
macroprudențială se 
concentrează pe 
protejarea sistemului 
financiar văzut ca o 
rețea de instituții 
financiare. Cum este 
masurat in prezent 
riscul sistemic ? 

Construcția indicatorilor de 
risc sistemic reprezintă o 
altă linie de cercetare 
actuală. Modelele de risc 
tradiționale cuantificau 
relațiile dintre bănci cu 
ajutorul corelației, care 
este o măsură lineară de 
dependență și o 
presupuneau constantă pe 
tot parcursul ciclului 
economic 

Este necesară o definire mai largă 
ă riscului sistemic .In prezent 
instrumentele actuale de 
măsurare a riscului financiar se 
bazează pe definiția evenimentului 
sistemic ca fiind un eveniment rar 
(tail event). Lucrarea lui Goodhart, 
Sunirand și Tsomocos (2006) 
circumscrie o bază mai largă 
pentru definirea riscului sistemic. 
Autorii consideră că riscul sistemic 
rezultă din  
§ contagiune: dinamica de 
contagiune la nivelul industriei 
financiare  
§ probabilitatea intrării în faliment 
simultan: șocuri asupra mediului 
piețele macroeconomice și 
financiare 
§ dezechilibre financiare: 
rezultatele spargerii bulelor 
financiare pe scară largă  

Idei noi si metode 
concurente utilizate in 
cercetare pentru a 
raspunde la 
provocarile din climatul 
economic 
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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 
cercetatorul postdoctorat 
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 cercetator postdoctorat Avram Emanuela Maria 

Nume si prenume Tutore Prof. Univ. Dr. Emil Dinga 

A. Titlul disertatiei Politica de comunicare în marketingul serviciilor de învățământ superior - element fundamental al relației cu 
consumatorii 

1 În prima parte a lucrării am dezbătut și 
explicat unele concepte referitoare la 
specificitatea serviciilor de învățământ 
superior, marketingul din acest domeniu, 
orientarea spre consumatori și la 
principalele instrumente de comunicare 
utilizate în acest mediu. Această parte 
conține atât o trecere în revistă a literaturii 
de specialitate cât și formularea propriilor 
opinii și idei cu privire la tema abordată.  

Pornind de la premisa 
că progresul 
cunoașterii se 
realizează printr-o 
continuă oscilație între 
teoretic și empiric, aș 
dori să întreb dacă în 
prima parte a lucării în 
care am explicat 
conceptele  analizate, 
este necesară 
realizarea unei treceri 
în revistă a literaturii 
de specialitate, a 
expunerii diferitelor 
păreri ale autorilor sau 
numai propriile puncte 
de vedere, opinii, idei 
și eventual anumite 
analize personale cu 
privire la tema 
abordată și conceptele 
utilizate? 

Eu personal consider că 
partea teoretică este 
foarte importantă într-o 
lucrare științifică, întrucât 
atunci când ne gândim la 
o posibilă contradicţie 
între teorie şi practică, ar 
trebui să ne vină în minte 
afirmaţia părintelui 
psihologiei sociale Kurt 
Lewin: „Nu există nimic 
mai practic decât o bună 
teorie”, pentru că o teorie 
corectă ne poate ajuta 
foarte mult în ceea ce 
priveşte acţiunile noastre. 

Mă interesează dacă într-o 
lucrare de dizertație este 
necesară această expunere 
a literaturii de specialitate 
pentru a întări oarecum 
propriile convinderi, sau e 
necesar ca literatura de 
specialitate să sprijine 
propriile idei și păreri 
referitoare la tema abordată.  

Rezultatul așteptat 
este acela de a-mi 
clarifica această 
nelămurire referitoare 
la expunerea în 
lucrarea de dizertație a 
diferitelor puncte de 
vedere din literatura 
de specialitate sau nu. 
Totodată, consider că 
în urma cercetării 
empirice poate avea 
loc chiar o reformulare 
a teoriei pe baza unor 
noi descoperiri, sau o 
clarificare a 
conceptelor preluate 
din literatura de 
specialitate.  
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2 În cercetarea mea, pentru a testa relația de 
cauzalitate dintre variabilele alese, voi 
utiliza regresia. 

Am o nelamurire 
lagata de alegerea 
regresiei liniare sau a 
regresiei logistice. 

În cazul regresiei liniare 
(simplă - cu un singur 
predictor in ecuație și 
multiplă  - cu mai mulți 
predictori în ecuație), 
analiza de regresie este o 
metodă ce permite 
predicții, adică estimarea 
valorii unei variabile Y 
atunci când se dispune de 
o valoare a variabilei 
asociate X. Prin regresia 
liniară se urmărește 
găsirea unei linii care să 
conducă la o estimare cât 
mai corectă a rezultatelor, 
adică acea linie care să 
reproducă cât mai bine 
evoluția norului de puncte. 
Evident, că acest lucru 
presupune existența unei 
corelații între variabilele 
analizate. În cazul 
regresiei logistice modelul 
de predicție este de natură 
categorială. În cazul 
acestuia variabila 
dependentă este 
măsurată dihotomic sub 
formele ”da” și ”nu”, sau 
”corect”, ”incorect”, etc. 
Poate fi simplă sau 
multiplă, cu scop predictiv 
sau explicativ, fiind 
similară regresiei liniare 
 
 

În cazul regresiei logistice 
nu există condiția de 
liniaritate și se bazează pe 
metoda estimării 
verosimilității maxime - 
Maximum likelihood 
estimation - și nu prin 
metoda celor mai mici 
pătrate.  

Rezultatul așteptat 
este acela de a-mi 
clarifica noțiunile 
legate de regresia 
liniară și logistică și 
eficacitatea fiecăreia 
dintre ele, precum și 
situațiile în care se 
utilizează fiecare în 
parte.  



 

 

                                                                           Academia Română - operator de date cu caracter personal cu nr. 17207                                             Pag. 5/30         

                                                                                                              

 

 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 
cercetatorul postdoctorat 
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 cercetator postdoctorat Bratu Mihaela (Simionescu) 

Nume si prenume Tutore Prof. univ. dr. Jula Dorin 

A. Titlul disertatiei Importanţa evaluării previziunilor macroeconomice în România 

1 evaluarea predicţiilor punctuale care este cel mai bun 
indicator de acurateţe 
pentru evaluarea 
prognozelor punctuale 
pentru economia 
României ? 

propunerea unui indicator 
agregat de acurateţe 

indicatori de acurateţe şi 
teste de acurateţe 

indicarea unei măsuri 
a acurateţei predicţiilor 
potrivite pentru 
realizarea de 
comparaţii 

2 modalităţi de îmbunătăţire a acurateţei 
prognozelor 

care sunt cele mai 
bune modalităţi de 
îmbunătăţire a 
prognozelor 
macroeconomice 
pentru România ? 

propunerea unor 
modalităţi empirice de 
îmbunătăţire a 
prognozelor 

recomandarea unor modele 
econometrice sau alte 
metode cantitative cu 
rezultate mai bune în 
anumite contexte 

indicarea unor 
modalităţi eficiente de 
a îmbunătăţi predicţiile  

Nume si prenume cercetator postdoctorat Brendea Gabriela-Maria 

Nume si prenume Tutore Prof.univ.dr. Pelinescu Elena 

A. Titlul disertatiei Investigarea factorilor determinanți ai ajustării la structura optimă a capitalului societăților din România 

1 Societățile din România au un 
comportament de ajustare a structurii 
capitalului către structura optimă a 
capitalului care depinde de factori de 
influență interni și externi 

Estimarea modelelor 
cu date de tip panel în 
care sa apară si 
variabile 
macroeconomice care 
diferă doar în timp 

Estimarea modelului 
dinamic în care variabilele 
macroeconomice sunt 
considerate ca și efecte 
de timp 

Ce se întâmplă cu estimarea 
modelelor de tip panel 
dinamic atunci când 
introducem în model 
variabile macroeconomice 
care variază doar în timp  

Înțelegerea estimării 
modelelor dinamice de 
tip panel 
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 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 
cercetatorul postdoctorat 
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 cercetator postdoctorat Chiosa Ana Raluca 

Nume si prenume Tutore Petrescu Marius  

A. Titlul disertatiei Rolul strategiei eWOM in promovarea produselor 

 Cercetarea vizează impactul strategiei de 
marketing în mediul online, respectiv pe 
rețeaua de socializare Facebook. 

inând cont că 
subiectul investigat 
face parte din mediul 
online, cercetarea se 
poate desfășura în 
mediul artificial, în 
condiții ușor de 
controlat (păstrând 
expunerea pe online)? 
 

Proiectarea 
experimentului de 
marketing.  

Eficiență număr stimuli 
raportat la formarea 
atitudinii. 

Clarificarea 
metodologiei. 

Nume si prenume cercetator postdoctorat Ciora Costin  

Nume si prenume Tutore Prof. univ. dr. Gheorghe ZAMAN 

A. Titlul disertatiei Analiza factorilor comportamentului investitional în piața imobiliară 

1 INS utilizeaza metode hedonice pentru 
calcularea indicelui imobiliar, in timp ce la 
nivelul Uniunii Europene exista o diversitate 
de utilizare a altor modalitati 
(medie/mediana) in prezentarea evolutiei 
pietei imobiliare 
 
 
 
 

Calcularea indicilor 
imobiliari: intre metode 
hedonice si utilizarea 
mediei/medianei 

Calcularea unui indice 
imobiliar prin metode 
hedonice 

Alternative la calcularea 
indicelui / Puncte 
forte/Puncte slabe 

Aflarea opiniei tutorilor 
din cadrul proiectului 
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 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 
cercetatorul postdoctorat 
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 cercetator postdoctorat Ciutacu Ileana 

Nume si prenume Tutore Dinga Ene 

A. Titlul disertatiei Drumul economiei către sustenabilitate: modelări economice folosind abordări din știința complexității 

1 Setarea "seed number" (numărul sămânță, 
pe baza acestuia și a unui algoritm, 
programele informatice calculează 
numerele așa zise aleatoare pe care le 
folosesc în scriptul de programare) în 
modelele bazate pe agenți create în așa fel 
încât acesta să evidențieze un concept din 
realitatea cotidiană care este modelat în 
programul informatic folosit. 

Ce concept din 
realitatea economică 
cotidiană ar putea fi 
modelat prin ”numărul 
sămânță” folosit de 
NetLogo în modelele 
bazate pe agenți. 

Până în prezent am reușit 
să scriu codul de 
programare prin care pot 
seta acest număr în 
NetLogo si R, acum ce îmi 
propun este să-i găsesc și 
o corelație cu realitatea. 
La conferinta IECS 2015 
am discutat cu alți 
participanți această 
problemă și mi s-a sugerat 
să testez valorile extreme 
pentru numărul sămânță, 
eu am venit și cu ideea 
testării unor serii de 
numere consecutive, iar in 
funcție de modelele rulate 
și de rezultate să trag o 
serie de concluzii. 

1) Ce este numărul 
sămânță. 2) Cum se 
calculeaza acest număr 
sămânță (agloritmul poate fi 
diferit în funcție de 
programul informatic folosit). 
3) Cum i-am putea găsi un 
echivalent în realitate. 4) 
Avantaje și dezavantaje, 
respectiv oportunități și 
limitări are folosirea 
numărului sămânță. 

Prin găsirea unei 
seminficații pentru 
numărul sămânță, mă 
aștept ca modelele 
bazate pe agenți pe 
care le creez să 
emuleze mai bine 
situațiile din realitate 
pe care doresc sa le 
testez în diferite 
situații. Totodată, sper 
că acest lucru să le fie 
util și altor studenți, 
doctoranzi, cercetători 
și/sau cadre didactice 
care folosesc 
modelele bazate pe 
agenți. 
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2 Care ar trebui sa fie atributele unei economii 
pentru a fi sustenabilă și pe ce perioadă ar 
trebui aceste atribute să fie îndeplinite? 

Care ar trebui sa fie 
atributele unei 
economii pentru a fi 
sustenabilă și pe ce 
perioadă ar trebui 
aceste atribute să fie 
îndeplinite? Pot 
aceste atribute și 
perioada să fie 
universale oricărei 
economii sau măcar 
anumitor categorii de 
economii? 

Extrag din teza de 
doctorat ”Metode și 
indicatori pentru evaluarea 
capitalului natural și a 
sustenabilității sistemelor 
socio-economice” 
(Doctorand Radu-Stefan 
Vădineanu, Conducător 
științific Prof.Dr. Costel 
Negrei, Universitatea 
București, Departamentul 
de Ecologie Sistemica și 
Sustenabilitate) idei pentru 
a ajunge la o concluzie 
privind atributele necesare 
unei economii pentru a 
putea fi considerată 
sustenabilă, perioada pe 
care acestea ar trebui să 
fie îndeplinite și gradul de 
universalitate al acestora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Care ar trebui sa fie 
atributele unei economii 
pentru a putea fi considerată 
sustenabilă? 2) Pe ce 
perioadă ar trebui să fie 
îndeplinte aceste atribute 
pentru ca economia să fie 
considerată sustenabilă? 3) 
Perioada și atributele 
definite anterior pot fi 
considerate ca universale? 

Găsirea a 2 seturi de 
minim 5 atribute pe 
care o economie 
trebuie să le 
îndeplinească pentru a 
putea fi considerată 
sustenabilă. 
Formularea unor idei 
pe baza cărora să 
concep un algoritm 
pentru calcularea 
perioadei în care dacă 
atributele mai sus 
menționate sunt 
îndeplinite, o 
economie poate fi 
considerată 
sustenabilă. 
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 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 
cercetatorul postdoctorat 
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 cercetator postdoctorat Criste Adina 

Nume si prenume Tutore Dinga Ene 

A. Titlul disertatiei Băncile centrale candidate la Eurosistem și constrângerile instabilității financiare 

1 După declanșarea crizei financiare globale 
băncile centrale și-au modificat (în sensul 
lărgirii) aria de instrumente de intervenție, 
dar nu există încă o clasificare riguroasă a 
acestora. 

Cum pot fi alese 
criterii pe baza cărora 
să poată fi delimitate 
noile instrumente? 

Băncile centrale naționale 
candidate la Eurosistem 
au utilizat instrumente 
speciale de gestionare a 
unor riscuri generate de 
manifestarea crizei 
financiare (de pildă, Banca 
Națională a Poloniei, a 
Ungariei sau a Cehiei). 
Totuși, nu există o 
încadrare a lor în 
categoria măsurilor 
neconvenționale, însă nu 
pot fi încadrate nici ca 
măsuri macroprudențiale 
sau convenționale. Din 
literatură se desprinde 
ideea că există trei 
categorii de instrumente 
utilizate de banca 
centrală: instrumentele 
convenționale, de 
influențare a masei 
monetare și a ratelor de 
dobândă (operațiuni pe 
piața deschisă, facilități 
permanente acordate 

Caracteristici ale măsurilor 
neconvenționale ale băncilor 
centrale vs. politici 
macroprudențiale           

Identificarea unor 
criterii de diferențiere 
între măsurile utilizate 
de băncile centrale în 
gestionarea efectelor 
CFG pentru o 
înțelegere mai clară a 
delimitării acestor 
instrumente                                                                            
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băncilor și rezervele 
minime obligatorii), 
instrumente 
neconvenționale, utilizate 
pentru a stabiliza piețele 
financiare și pentru a 
furniza stimulente 
economiei și de a preveni 
riscul deflației, dar și un 
set de instrumente 
macroprudențiale care 
urmăresc stabilitatea 
sistemului financiar (de 
regulă aici intră și 
gestionarea rezervelor 
minime obligatorii). 
Acestea din urmă sunt la 
rândul lor: instrumente cu 
acțiune anticiclică 
(prevenire a instabilității 
financiare) și de redresare 
a sistemului financiar ca 
întreg (în perioade 
marcate de instabilitate 
financiară). 
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 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 
cercetatorul postdoctorat 
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 cercetator postdoctorat Diaconasu Delia-Elena  

Nume si prenume Tutore Elena Pelinescu 

A. Titlul disertatiei Reacţia investitorilor la turbulenţele pieţelor de capital emergente 

1 Ce se întâmplă pe o piaţă de capital 
emergentă pe timp de criză e o întrebare 
care preocupă atât minţile celor care 
slujesc ştiinţa cât şi pe cele care 
conturează şi aplică politica economică. 
În acest perimetru, relaţia dintre 
investitori şi volatilitatea pieţelor de 
capital pare a se bucura de un statut şi 
atenţie privilegiate. Explicaţia e simplă şi 
e legată de împrejurarea că amintita 
relaţie ţinteşte la inima sistemului. Aici, în 
această zonă, şi cu deosebire în timp de 
criză, se întâmplă lucruri inedite pentru 
care teoria standard şi „lecţia la clasă” nu 
găsesc răspunsuri bătute pe muchie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inflenţele mai mari 
venite dinspre 
cadrul extern, 
comparativ cu cele 
naţionale. 

Culegerea datelor si 
efectuarea metodologiei 
propuse 

Posibilitatea găsirii unor 
explicaţii pertinente a 
rezultatelor 

Informaţii cu privire 
la găsirea datelor 
legate de investitori 
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 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 
cercetatorul postdoctorat 
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 cercetator postdoctorat Hordau Anne Marie Andreea 

Nume si prenume Tutore prof.univ.dr. Turlea Eugeniu 

A. Titlul disertatiei 
Influențe asupra pieței forței de muncă din România – fenomenul emigrării tinerilor români  și politica națională 
privind ocuparea 

1 Obiectivul principal al cercetării este de a 
creiona portretul angajatului român aflat 
deopotrivă sub influenţa culturii naţionale 
cât şi a tentaţiei salariului existent la nivel 
european, şi a culturii existente la nivel 
european. Importanța alegerii unei 
asemenea teme rezidă tocmai din locul 
important ocupat de resursele umane , în 
speță forța de muncă pentru dezvoltarea 
și creșterea economică a țării noastre.  

Studiul situaţiei 
existe pe alte pieţe , 
în speţă în ţara 
europeana cu 
numărul cel mai 
mare de emigranţi , 
realizarea  unor 
studii de caz privind 
profilul  angajatului 
român ce provine 
din diverse zone 
geografice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Literature review , 
consultarea bazelor de 
date 

Modul de elaborare a unui 
chestionar în vederea 
obtinerii unui profil al 
emigrantului roman 

Obtinerea de noi 
idei și formularea 
unor ipoteze de 
lucru care sa duca 
la un rezultat optim 
al cercetarii 
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 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 
cercetatorul postdoctorat 
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 cercetator postdoctorat Iatagan Mariana 

Nume si prenume Tutore Prof.univ.dr. Gheorghe Zaman 

A. Titlul disertatiei Modalități de eficientizare a finanțării învățământului superior românesc 

1 Universitatea reprezintă o instituţie 
primordială în asigurarea unei dezvoltări 
durabile a unei societăţi,  fiind principalul 
furnizor de forţa de muncă înalt calificată şi 
specializată.  
În vederea atingerii unor standarde de 
eficienţă şi a unor compatibilităţi şi 
comparabilităţi în sistemul educaţional, 
pentru alinierea la un învăţământ 
performant axat pe valori europeneapare 
necesitatea măsurării eficienţei şi a 
comparării performanţelor unităţilor de 
învăţământ superior ce au aceleaşi ţinte.  

Creşterea eficienţei şi 
echităţii sitemului de 
finanţare a 
învăţământului 
superior românesc 
prin identificarea unor 
criterii cantitative şi 
calitative de alocare a 
resurselor financiare 
publice şi printr-o  mai 
bună corelare a 
finanțării publice cu 
cea privată. 

Documentarea, analiza 
critică a literaturii de 
specialitate, colectarea şi 
interpretarea datelor 
statistice. 

1.  Indicatori cantitativi şi 
calitativi de apreciere a 
eficienţei şi echităţii finanţării 
publice şi private a 
învăţământului superior 
2. Oportunităţi şi ameninţări 
ale sistemului de învăţământ 
superior românesc într-o 
economie globalizată. 

1.  Măsuri practice   de 
rafinare a formulei de 
finanţare a sistemului 
învăţământului 
superior românesc.                                                                                                                             

Nume si prenume cercetator postdoctorat Ionescu Gabriela Mariana 

Nume si prenume Tutore Dinga Ene 

A. Titlul disertatiei Dezvoltarea unei metodologii generale de previziune tehnologică și inovare 

1 Problema este importantă în contextul 
dezvoltării metodologiei generale de 
previziune tehnologică și inovare, în 
stabilirea structurii acesteia, în alegerea 
metodelor și instrumentelor constituiente 

Dacă există o 
metodologie de 
realizare a unei 
metodologii 
(metametodologie) 

Stadiul de informare și 
documentare 

Principii generale de 
realizarea unei metodologii 

Elucidarea modului în 
care poate fi 
concepută o 
metodologie în general 
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 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 
cercetatorul postdoctorat 
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 cercetator postdoctorat Ioniță (Chivu) Maria Ramona 

Nume si prenume Tutore Prof.univ.dr. Țurlea Eugeniu 

A. Titlul disertatiei Contabilitatea în fața relației de interdependență dintre firmă și mediul ambiant în românia. contribuția sa la 
managementul mediului 

1 Teoretic, empiric Impactul pe care îl va 
avea asupra 
contabilității variabila 
de mediu și modul în 
care disciplina 
contabilă contribuie în 
managementul  
mediului și la protecția 
mediului, încorporând 
această variabilă în 
sistemele de 
management 
 

Cunoașterea gradului de 
implementare a 
managementului de mediu 
în practicile actuale ale 
firmelor, rolul pe care îl 
are contabilitatea în acest 
management. 

clarificare 
conceptuală,sugestii 
metodologice, sugestii 
privind bibliografia, sugestii 
privind testarea empirică 

clarificare 
conceptuală,sugestii 
metodologice, sugestii 
privind bibliografia, 
sugestii privind 
testarea empirică 
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 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 
cercetatorul postdoctorat 
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 cercetator postdoctorat Jora Octavian-Dragomir 

Nume si prenume Tutore 
Zaman Gheorghe  

A. Titlul disertatiei Durabilitatea culturii și logica economiei drepturilor de proprietate: natural-pozitiv, privat-public, individual-
colectiv, material-intelectual 

1 Lucrarea reprezintă o reconstrucție 
teoretică, praxeologică (luând drept 
referențial tradiția „Școlii Austriece de 
economie și filozofie politică”) a dinamicii 
economice a fenomenului cultural, 
revizitând unele concepte-cheie, cum ar fi 
„valoare culturală”, „capital cultural” și 
„durabilitate/sustenabilitate culturală”, 
argumentându-se rolul crucial al judecăților 
economice în termeni de drepturi de 
proprietate pentru recalibrarea epistemică 
din sfera cercetării economiei culturii.  

Analitica economică în 
termeni de drepturi 
proprietate (de factură 
aprioristă, deductivă și 
contrafactuală, 
comparată) reprezintă 
maniera legitimă de a 
problematiza, în chip 
coerent și consistent, 
fenomenul recunoscut 
generic ca „dezvoltare 
durabilă a culturii” (în 
accepțiunea extinsă a 
„culturii”). 

A fost schițată matricea 
analitică a „economiei 
proprietății” și punctate 
modalitățile prin care ea 
poate fi întrebuințată în 
propusa reconstrucție a 
„economiei culturale”. Au 
fost evidențiate probleme 
specifice celor patru 
binoame care modulează 
analiza: natural-pozitiv, 
privat-public, individual-
colectiv, material-
intelectual. 

1. Problema „eșecului pieței 
culturale” vs. cea a eșecului 
„culturii de stat”; 2. Problema 
bunurilor culturale: „prin 
excelență” publice sau 
private?; 3. Problema 
individualității și a 
„mentalului” cultural colectiv; 
4. Problema asimetriei 
material-intelectual. 

1. Clarificări teoretice; 
2. Clarificări aplicative. 
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 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 
cercetatorul postdoctorat 
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 cercetator postdoctorat Litan Daniela Elena 

Nume si prenume Tutore Ailenei Dorel 

A. Titlul disertatiei mGovernment – “o imagine” pentru viitorul Administraţiilor Publice 

1 Într-o lume în care Internetul “se află” 
aproape în casa oricărui cetăţean, a merge 
la ghişeul unei instituţii publice pentru a 
rezolva o problemă, nu înseamnă altceva 
decât un consum inutil de resurse: timp, 
carburanţi, hârtie etc. Prin urmare, 
informatizarea activităţilor instituţiilor publice 
este o cerinţă a “lumii moderne” în care 
trăim.În acest context, obiectivul general al 
cercetării mele postdoctorale este 
următorul: studierea sistemelor informatice 
de tip de m-Government (sisteme 
informatice destinate dispozitivelor mobile 
conectate la Internet: telefoane mobile 
performante, tablete etc.), ca soluţii de 
comunicare eficientă şi rapidă dintre 
cetăţean şi administraţile publice şi 
identificarea soluţilor teoretice şi practice, 
tehnologice şi metodologice, pentru 
realizarea cu succes a acestor sisteme, iar 
obiectivele specifice sunt următoarele:• 
Conturarea noţiunilor legate de m-
Government, ce înseamnă conceptul de m-
Government în prezent, într-o societate a 
vitezei şi globalizării;• Identificarea 
principalelor metodologii şi tehnologii 

Modalitati de 
informare a cetatenilor 
privind existenta si 
utilizarea cu succes a 
sistemelor informatice 
de tip e-government si 
m-government 

In lucrarile pe care le-am 
prezentat la conferinte si 
pe care le-am publicat in 
jurnale, am explicat 
avantajale, beneficile 
utilizarii sistemelor 
informatice in raport cu 
institutile statului. In 
"lumea" tehnologiei si a 
Internetului, se poate 
observa ca exista cetateni 
care nu au utilizat 
niciodata astfel de sisteme 
informatice sau care evita 
sa le utilizeze, marind 
astfel cozile la ghiseele 
Administratilor Publice. 

Lipsa informatiei 
"compromite" tehnologia.  

Identificarea unor 
modalitati de realizare 
a "publicitatii" in randul 
cetatenilor, privind 
sistemele informatice 
de tip e-government si 
m-government deja 
dezvoltate 



 

 

                                                                           Academia Română - operator de date cu caracter personal cu nr. 17207                                             Pag. 17/30         

                                                                                                              

 

informatice ce stau la baza realizării unui 
sistem informatic de tip m-Government;• 
Identificarea criterilor de analiză a 
performanţelor obţinute în urma 
implementării unui sistem informatic de tip 
m-Government în România şi în lume, cu 
scopul de a identifica un sistem informatic 
care să corespundă nevoilor reale ale 
cetăţenilor.m-Government este un produs 
software, mai exact un website (destinat 
utilizării prin intermediul dispozitivelor 
mobile), cu ajutorul căruia utilizatorii 
(cetăţenii sau companiile) pot accesa de 
oriunde informaţile de care au nevoie în 
condiţii de securitate. Aceste informaţii 
provin de la administraţia locală, servicile 
sociale şi locale. 
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2 “Actorii” care participă la procesul de 
guvernare electronică şi implicit m-
Government sunt pe de o parte 
administraţile publice (locale, centrale)-G iar 
pe de altă parte persoanele fizice 
(cetăţenii)-C şi persoanele juridice 
(companiile)-B. În funcţie de interacţiunea 
acestor “actori”, apar formele de m-
Government: 
• mG2G: m-Government to Government sau 
m-Guvern – Guvern: acest tip de sistem 
informatic presupune automatizarea fluxului 
de informaţii şi procese ce se desfăşoară 
între diverse instituţii ale statului;  
• mG2E: m-Government to Employee sau 
m-Guvern – Angajaţi guvernamentali: acest 
tip de sistem informatic presupune 
automatizarea fluxului de informaţii şi 
procese ce se desfăşoară între guvern şi 
angajaţii guvernamentali; 
• mG2C: m-Government to Citizens sau m-
Guvern – Cetăţeni: acest tip de sistem 
informatic presupune automatizarea fluxului 
de informaţii şi procese ce se desfăşoară 
între administraţile publice (locale, centrale), 
stat sau guvern şi cetăţeni; 
• mG2B: m-Government to Business sau m-
Guvern – Companii: acest tip de sistem 
informatic presupune automatizarea fluxului 
de informaţii şi procese ce se desfăşoară 
între administraţile publice (locale, centrale), 
stat sau guvern şi companii. 
 
 
 
 

Modalitati de 
inlaturare a "barierei" 
privind neincrederea si 
scepticismul 
cetatenilor in utilizarea 
sistemelor informatice 
in raport cu institutile 
statului (sisteme de tip 
e-government si in 
viitorul apropiat cele 
de tip m-government) 

In lucrarile pe care le-am 
prezentat la conferinte si 
pe care le-am publicat in 
jurnale, am explicat ca din 
punct de vedere tehnic, nu 
exista nici un motiv din 
cauza caruia sa planeze in 
continuare, din partea 
cetatenilor, neincrederea 
in functionarea corecta a 
sistemelor informatice in 
raport cu institutile statului, 
insa consider ca problema 
ar trebui "tratata" si din 
punct de vedere 
psihologic. 

a) abordare a problemei din 
punct de vedere tehnic;  b) 
abordare a problemei din 
punct de vedere psihologic 
(problema fiind inclusiv de 
mentalitate la anumite 
categorii de varsta) 

1) Identificarea 
asteptarilor cetatenilor 
cu privire la 
functionalitatea 
sistemelor informatice 
de tip e-government si 
m-government;    
2) Identificarea 
principalelor temeri cu 
care se confrunta 
cetateanul privind 
utilizarea sistemelor 
informatice de tip e-
government si m-
government 



 

 

                                                                           Academia Română - operator de date cu caracter personal cu nr. 17207                                             Pag. 19/30         

                                                                                                              

 

 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 
cercetatorul postdoctorat 
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 cercetator postdoctorat Macovei Octav-Ionut 

Nume si prenume Tutore Prof. univ. dr. Jula Dorin 

A. Titlul disertatiei Modelarea comportamentului pro-mediu al consumatorilor în vederea elaborării strategiilor de marketing 
ecologic 

1 În timp ce consumatorii au tendința să 
conștientizeze și să-și dezvolte 
comportamentul pro-mediu atunci când fac 
anumite alegeri legate de mediul 
înconjurător, există totuși o discrepanță 
între conștientizarea acțiunilor cu potențial 
nociv și adoptarea unui comportament pro-
mediu. Această discrepanță a fost 
conceptualizată sub denumirea de decalaj 
de opțiune(Blake, 1999). Cu toate că s-au 
făcut mai multe cercetări empirice, nu s-a 
găsit o definiție clară a termenului decalaj 
de opțiune(Kollmuss and Agyeman, 2002). 
Întrucât conștiința pro-mediu  nu este 
capabilă să explice adoptarea unui 
comportament sustenabil față de 
problemele mediului precum reciclarea, 
consumul de energie, poluarea aerului și a 
apei sau achiziționarea de produse 
ecologice, cercetătorii au încercat să 
identifice acei factori care îi influențează 
negativ pe consumatori  atunci când trebuie 
să aleagă corect ce trebuie să cumpere, să 
consume și să arunce.    

De ce unele persoane 
aleg să aibe un 
comportament pro-
mediu, în timp ce 
altele, deși 
conștientizează 
problemele privind 
mediul, ezită să 
adopte un astfel de 
comportament? 

S-a realizat o analiză 
taxonomică în literatura de 
specialitate a teoriilor și 
modelelor privind 
comportamentul pro-
mediu al consumatorilor 
pentru a sintetiza toți 
factorii care influențează 
adoptarea acestui 
comportament. S-au 
realizat 3 cercetări 
cantitative prin sondaj în 
rândul consumatorilor din 
România în urma cărora 
s-a demonstrat influența 
unor variabile precum 
Atitudinea, Convingerile 
normative, Controlul 
comportamental perceput, 
Avantajele relative, 
Conștientizarea sau 
Compatibilitatea asupra 
intenției consuamtorilor de 
a adopta un 
comportament pro-mediu. 

“De ce persoanele aleg să 
aibe un comportament pro-
mediu?”; “De ce persoanele 
care conștientizează 
problemele mediului 
înconjurător nu adoptă un 
comportament pro-mediu 
efectiv?”;Care sunt 
principalii factori care 
influențează 
comportamentul pro-
mediu?”; “Care sunt 
pricipalele bariere în 
adoptarea unui 
comportament pro-mediu”; 
“Care sunt principalii factori 
socio-demografici care 
influențează adoptarea unui 
comportamentu pro-
mediu?”; 

Identificarea unor noi 
variabile și relații ce 
pot fi factori predictori 
ai adoptării unui 
comportament pro-
mediu de către 
consumatori și care 
pot explica decalajul 
de opțiune (value-
action gap) în 
comportamentul pro-
mediu. Stabilirea celor 
mai adecvate metode 
statistice de analiză a 
comportamentului 
efectiv pro-mediu. 
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 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 
cercetatorul postdoctorat 
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 cercetator postdoctorat Mașca Ema 

Nume si prenume Tutore prof. univ. dr. Dorel Ailenei 

A. Titlul disertatiei CONSERVATISMUL  CONTABIL  ÎN  ROMÂNIA  ÎN  CONDIȚIILE  ADOPTĂRII  IFRS 

1 Conservatismul a supraviețuit în 
contabilitate de multe secole și, în ciuda 
criticilor, nivelul său pare să fi crescut în 
ultimii 40 de ani. Potrivit literaturii de 
specialitate, conservatismul contabil 
constituie un argument în sustenabilitatea 
afacerilor și răspunde riscurilor implicate de 
manipularea rezultatelor.  

Care este evoluția 
conservatismului 
contabil prezentat de 
firmele listate la BVB, 
în contextul adoptării 
IFRS? 

30% Modalități de aplicare a 
Standardelor internaționale 
de raportare financiară. 

Posibilități de 
îmbunătățire a 
modalităților de 
aplicare a 
Standardelor 
internaționale de 
raportare financiară. 
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 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 
cercetatorul postdoctorat 
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 cercetator postdoctorat Mocanu (Georgescu) Floarea 

Nume si prenume Tutore Prof. univ. dr. Ailenei Dorel 

A. Titlul disertatiei Managementul performant al trezoreriei întreprinderii – factor determinant în diminuarea riscului de credit pe 
termen scurt 

1 Este o temă care se înscrie în preocupările 
fiecărei companii, dorința de câștig fiind, pe de o 
parte, scopul fiecărul investitor rațional, iar pe 
de altă parte, a devenit o tendință cu valențe 
globale, iar rentabilitatea și riscul s-au 
transformat în două coordonate esențiale ale 
economiei moderne, cu implicații prezente și 
viitoare. Firmele își desfășoară întotdeauna 
activitatea într-un mediu de risc, iar riscurile au 
forme variate de manifestare și intensități 
diferite. Determinarea influențelor pe care riscul 
le induce, precum și cuantificarea efectelor 
acestuia, reprezintă o provocare continuă la 
nivelul managementului companiilor deoarece 
riscul în mediul de afaceri reprezintă 
normalitatea. 

Ţinând seamă de 
direcţiile de cercetare 
propuse, vom încerca 
să dezvoltăm într-o 
manieră personală 
complexitatea 
aspectelor referitoare 
la trezoreria 
întreprinderii  

Am abordat problematica 
optimizării soldului de 
lichidităţi atât ca excedent 
de trezorerie, prin 
plasarea lui, cât şi ca 
deficit de trezorerie, prin 
solicitarea unor credite de 
trezorerie sau de scont. 

Analiza fluxurilor de numerar 
din perspectiva evaluării 
întreprinderii; analiza 
comparată a fluxurilor de 
încasări şi plăţi şi a celor de 
venituri şi cheltuieli;  analiza 
previzională a fluxurilor de 
trezorerie, calculul şi 
acoperirea soldurilor de  
trezorerie;   analiza cash 
flow-ului pe baza tabloului 
de finanţare; 

Mijloaca concrete de 
elaborare a unui 
model de organizare şi 
gestionare a 
trezoreriei firmei în 
scopul diminuării 
riscului de credit pe 
termen scurt  

Nume si prenume cercetator postdoctorat Moise Daniel 

Nume si prenume Tutore Prof. univ. dr Ailenei Dorel 

A. Titlul disertatiei Impactul Evenimentelor asupra Dezvoltării Durabile Locale și Regionale 

1 Audienta directa si indirecta a 
evenimentelor 

Delimitarea si 
diferentierea dintre 
audienta directa si 
indirecta a unui 
eveniment 

Audienta contemporana Audienta directa si indirecta Clarificarea 
conceptuala a definirii 
audientei directe si 
indirecte  
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 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 
cercetatorul postdoctorat 
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 cercetator postdoctorat Moise-Titei Adina 

Nume si prenume Tutore Prof.univ.dr. Eugeniu Turlea 

A. Titlul disertatiei Abordări cu caracter aplicativ ale justiţiei economice în relaţie cu dezvoltarea umană şi sustenabilitatea 

1 Măsurarea justiției economice se face în 
contextul în care, în prezent, dezvoltarea se 
vrea a fi în spiritul sustenabilității. Astfel nu 
pot fi ignorate aspecte ce țin de inechitate 
atât în sfera economică cât și în cea 
socială. 

Recomandări privind 
includerea anumitor 
indicatori de natură 
economică și socială 
în indicatorul compozit 
care să măsoare 
nivelul justiției 
economice, precum și 
propuneri privind 
normalizarea și 
agregarea acestuia. 

Am identificat o serie de 
aspecte ale inechității ce 
sunt măsurate cu diverși 
indicatori și care se cer 
incluse în indicatorul 
compozit ce măsoară justiția 
economică. Ne referim aici la 
inegalitatea veniturilor și 
distribuția bogăției, precum și 
la aspectele economice ale 
inegalității între sexe, 
inegalității între generații sau 
în interiorul aceleiași 
generații. 

Construcția indicatorilor 
compoziți, discuții privind 
normalizarea indicatorilor, 
dezbateri privind modalități 
de măsurate ale inegalităților 
generate de inechități 
naturale și moral-politice. 

Clarificări cu  privire la 
dezvoltarea 
indicatorului compozit 
care să măsoare 
justiția economică. 

Nume si prenume cercetator postdoctorat Nichita Ramona-Anca 

Nume si prenume Tutore Prof.univ.dr. Ene Dinga 

A. Titlul disertatiei Non scholae, sed vitae discimus: Cercetare empirică interculturală privind educația fiscală 

1 Problemă pe care o supun dezbaterii este 
de natură instrumentală. Ea vizează 
elaborarea chestionarului care testează 
ipoteza proiectului: nivelul ridicat al 
educației fiscale determină creșterea 
intenției de conformare a contribuabililor 
(potențiali și efectivi).   

Este chestionarul 
suficient de 
comprehensiv și 
universal structurat 
pentru testarea 
ipotezei proiectului la 
nivel intern și 
internațional? 

Instrumentul a fost 
elaborat. 

Adecvarea structurii 
chestionarului la 
eșantioanele din România și 
din alte țări la nivelul cărora 
se dorește extinderea 
analizei. 

Sugestii pertinente 
privind structura 
chestionarului si 
nelamuririle formulate.  
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 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 
cercetatorul postdoctorat 
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 cercetator postdoctorat Pană Marius-Cristian 

Nume si prenume Tutore Pelinescu Elena 

A. Titlul disertatiei Implicaţii ale mediului instituţional şi antreprenorial asupra relaţiei dintre educaţie şi dezvoltare economică în 
România şi UE 

1 Calitatea serviciilor educaţionale este 
influenţată de setul de reguli, formale, în 
special, şi informale, în cadrul cărora îşi 
desfăşoară activitatea organizaţiile 
educaţionale. 

Actualitatea 
argumentelor privind 
furnizarea educației 
publice pornind de la 
perspectiva teoriei 
externalităților 
pozitive. 

Soluţia ar putea-o 
reprezenta reformarea 
instituţională a sistemelor 
educaţionale publice în 
acord cu noile realităţi. 

Semnificația diversă și 
diferențiată a conceptului de 
externalitate. 

Sugestii metodologice, 
tehnice și 
instrumentale, 
respectiv referitoare la 
bibliografia aferentă.  

2 Costurile de tranzacție sunt un factor de 
rigiditate instituțională care afectează 
performanța antreprenorială și creează 
comportamente antreprenoriale evazive sau 
chiar distructive.  

Poate fi extinsă 
abordarea costurilor 
de tranzacție dincolo 
de relația acestora cu 
deținerea și utilizarea 
drepturilor de 
proprietate? 

Nivelul actual al abordării 
pare a include în totalitate 
semnificația costurilor de 
tranzacție ce apar drept 
consecință a relațiilor de 
piață, deci sunt consecința 
transferurilor de drepturi 
de proprietate.  

Importanța drepturilor de 
proprietate în contextul 
oricărei tranzacții, respectiv 
ca instituție economică 
esențială. 

Sugestii metodologice, 
tehnice și 
instrumentale, 
respectiv referitoare la 
bibliografia aferentă.  

Nume si prenume cercetator postdoctorat Sechel Ioana Cristina 

Nume si prenume Tutore Prof.univ.dr. Pelinescu Elena 

A. Titlul disertatiei Comportamentul investițional al brokerilor din piața de capital românească 

1 Comportamentul investițional al brokerilor 
analizat din perspectiva reacțiilor lor la 
diverși factori de influență. 

Aspecte legate de 
prelucrările statistice 
aplicate asupra 
datelor rezultate din 
chestionarele aplicate.  

Identificarea unor posibile 
corelații între variabilele 
luate în calcul pentru 
analizarea 
comportamentului 
investițional al brokerilor.  

Identificarea celor mai 
relevante variabile ce vor fi 
luate în calcul pentru 
conturarea 
comportamentului 
investițional al brokerilor.  

Stabilirea tipurilor de 
variabile care vor 
putea fi luate în 
considerare pentru 
realizarea unui model . 
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 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 
cercetatorul postdoctorat 
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 cercetator postdoctorat Stoica Ivona 

Nume si prenume Tutore Prof. univ. dr. Zaman Gheorghe 

A. Titlul disertatiei Cercetări inovative privind comportamentul consumatorului prin intermediul unor metode și instrumente moderne 
de investigare 

1 În literatura științifică internațională, se 
dezvoltă o varietate de instrumente, metode 
și tehnici privind cercetările avansate în 
domeniul neuromarketingului 

Stadiul cunoașterii 
privind cele mai 
importante 
instrumente de 
marketing online, 
frecvent utilizate în 
domeniul 
neuromarketingului, 
urmărind 
conceptualizarea, 
calsificarea, rolul, 
funcțiile și impactul 
acestora.  

Stadiu avansat Metode de cercetare de 
marketing online 
Instrumente de marketing 
online 

Clarificarea modului 
de abordare privind 
aplicarea practică a 
metodelor și 
instrumentarului 
propus 
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2 Cercetarea comportamentului 
consumatorului, reprezinta un domeniu 
controversat, actual si cu impact emotional 
asupra  individului si a companiilor. In 
cercetarea neuroștiințifică de top din aria 
afacerilor, se discuta despre principalele 
provocări și oportunități în utilizarea 
instrumentelor de neuromarketing pentru a 
spori și adauga valoare cercetării de 
marketing, scopul urmarit fiind adaptari si  
modificări în cadrul companiilor și nu în 
rândul consumatorilor sau a 
comportamentului acestora. 

Construirea unui 
cadru riguros din 
punct de vedere 
științific pentru a 
investiga modul în 
care consumatorii iau 
decizii și legătura 
dintre procesul 
decizional și ariile 
creierului uman. 
Conceptualizarea și 
operaționalizarea 
instrumentelor de 
măsurare a impactului 
emoțional și 
informațional asupra 
indivizilor (când 
privesc printuri 
publicitare, sunt 
expuși la mesajele 
diverselor brand-uri, 
vizionează publicitate 
TV sau navighează pe 
Internet). 

Stadiu mediu Metodologia cercetării 
cantitative.Metode de 
recoltare, analiza și 
interpretare a 
informațiilor.Testarea 
ipotezelor și formularea 
concluziilor cercetării. 

Clarificarea 
metodologiilor de 
cercetare, bune 
practici în utilizarea 
metodelor și 
instrumentelor din 
domeniul 
neuromarketingului. 
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 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 
cercetatorul postdoctorat 
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 cercetator postdoctorat Tampu Diana Larisa 

Nume si prenume Tutore Pelinescu Elena 

A. Titlul disertatiei Vectorii motivației capitalului uman - dilema crizei fără sfârșit din România 

1 Formarea unui model de motivare - plecand 
de la variabilele identificate de Vroom in 
modelul sau. Problema supusa dezbaterii 
este de ordin empiric. Astfel motivatia este 
masurata prin rezultate, instrumentalitate, 
valenta si asteptare. Definirea valenței 
pleacă de la existența unei relații între 
fiecare individ și rezultatul muncii acestuia. 
Fiecare individ atașează rezultatelor 
activităților sale o anumită caracterizare 
afectivă, o anumită valoare a recompensei 
care, în termenii teoriei motivării se numește 
valență. Valența reflectă prioritățile 
individului privind anumite rezultate . Nu se 
poate vorbi de o valență generală, aceeași 
pentru toți indivizii, indiferent de momente și 
de rezultat. Valența se poate schimba 
întrucât depinde de dezvoltarea carierii 
individului. Valența poate fi pozitivă – în 
situația în care se pune un foarte mare 
accent pe rezultat, negativă, în momentul în 
care rezultatul dorit este asociat stresului, 
sau zero atunci când atitudinea individului 
față de rezultat este indiferentă. 
 

Metode de masurare 
(cuantificare) a 
valentei in modelul lui 
Vroom. 

Au fost chestionati 470 
angajati din diverse 
domenii de activitate. 
Datele au fost prelucrate 
in incercarea de a 
identifica ce variabila 
influenteaza in mod 
semnificativ motivarea in 
functie de domeniul de 
activitate. Cercetarea este 
in punctul in care se 
gaseste variabila potrivita 
pentru masurarea valentei 
din modelul lui Vroom 
celelalte varibile fiind deja 
indentificate. O solutie 
posibila este si inlocuirea 
acestei variabile - cu o alta 
de interes si formarea unui 
nou model de motivare 

Ce variabile pot fi folosite 
pentru masurarea valentei? 
Care sunt aspectele 
esentiale ce motiveaza 
angajatii in diverse domenii 
de activitate? Cum 
influenteaza domeniul de 
activitate motivarea 
angajatilor - si modul in care 
acest lucru poate fi 
cuantificat. 

Identificarea variabilei 
potrivite pentru 
masurarea valentei. 
Alcatuirea unui model 
de motivare. 
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 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 
cercetatorul postdoctorat 
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 cercetator postdoctorat Tudor Monica Mihaela 

Nume si prenume Tutore prof. unv. Dr. Gheorghe Zaman 

A. Titlul disertatiei Factorii rezilienţei economico-sociale în spațiul rural românesc 

1 Actualmete, prin ”reziliență” se înțelege 
abilitatea unui individ, unei gospodării, 
comunități, regiuni sau țări de a rezista, de a 
se adapta, și a se recupera rapid după o 
criză, șoc, schimbare.Preluarea și utilizarea 
conceptului de ”reziliență” în studiul 
sistemelor economico-sociale este de dată 
recentă (e.g. Rose, Liao, 2005; Briguglio et 
al., 2006; Foster, 2007; Hill et al., 2008; 
Ormerod, 2008). Pe parcursul ultimului 
deceniu, preocuparea științifică de a explora 
conceptul rezilienței economico-sociale a 
căpătat amploare, evoluând de la a defini 
termenul drept ”capacitatea sistemelor de a 
absorbi șocurile, menținându-și stabilitatea”, 
la viziunea conform căreia reziliența este un 
”proces evolutiv” (Simmie, Martin, 2010). 
Întărirea rezilienței economico-sociale a 
sistemelor umane contribuie decisiv la 
reducerea impactului crizelor recurente.  

Mica gospodărie 
agricola ca răspuns 
rezilient al României 
rurale la șocurile 
tranziției 

În România (post-
comunistă) spaţiul rural şi 
mica gospodărie rurală au 
reprezentat o „plasă” de 
siguranţă economică şi 
socială împotriva 
schimbărilor şi şocurilor 
generate prin procesul de 
restructurare a economiei 
socialiste pentru cca. 45% 
din populaţia ţării. Mica 
gospodărie rurală 
răspunde principiilor 
sustenabilităţii: economice 
(asigură securitatea şi 
siguranţa alimentară a 
membrilor gospodăriei 
rurale şi, de multe ori, şi a 
familiei extinse), sociale 
(diminuează riscul sărăciei 
populaţiei rurale), 
ecologice (prin practicile 
agricole tradiţionale, este 
prietenoasă faţă de 
mediu). În ciuda acţiunilor 
publice de concentrare a 
exploatării resurselor 

 Strategiile populaţiei rurale 
sunt ele unele de 
supravieţuire sau de 
depăşire a crizelor 
economice şi sociale induse 
de schimbările perioadei de 
tranziţie? Este mica 
gospodărie agricolă un 
mijloc de asigurare a 
securităţii sociale sau un 
obstacol pentru 
îmbunătăţirea nivelului de 
trai al populaţiei rurale? Este 
autoconsumul gospodăriilor 
de subzistenţă sau 
semisubzistenţă un răspuns 
(ne)rezilient al lumii rurale la 
efectele socio-economice 
negative ale tranziţiei?  

Sugestii pentru 
contiunarea studiului 
privind identificarea 
factorilor rezilientei 
economico-sociale  
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funciare, mica gospodărie 
agricolă rurală continuă să 
reprezinte peste 93% din 
numărul de exploataţii 
agricole din România. 
Deşi sustenabile, 
importanţa micilor 
gospodării rurale s-ar fi 
diminuat semnificativ în 
România, precum în 
celelalte state europene, 
dacă acestea nu ar fi fost  
reziliente.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 
cercetatorul postdoctorat 
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 cercetator postdoctorat Viasu Ioana 

Nume si prenume Tutore Iordan Marioara 

A. Titlul disertatiei Modele endogene de dinamică economică sub impactul migrației fortei de muncă. O abordare la nivelul Uniunii 
Europene 

1 Seriile temporale ce au facut obiectul 
analizei cauzalitatii, sunt in general 
nestationare.  

Exista rezultate privind  
studiul cauzalitatii 
lucrand direct pe serii 
nestationare ? 

Pentru transformarea 
acestora  
in serii stationare am 
procedat fie la 
diferentierea, fie la 
logaritmarea acestora. 

Consider ca problema are o  
mai mare arie de 
aplicabilitate, nu doar pentru 
studiul cauzalitatii. 

Clarificarea acestei 
probleme 
 poate prezenta 
interes si pentru alti 
doctoranzi sau 
cercetatori post-
doctorat care 
procedeaza la 
utilizarea seriilor de 
timp. 
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 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 
cercetatorul postdoctorat 
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 cercetator postdoctorat Vladu (cas. Cuzdriorean-vladu) alina beattrice 

Nume si prenume Tutore Prof.univ.dr. Pelinescu elena 

A. Titlul disertatiei Impactul crizei financiare asupra guvernantei corporative din perspectiva manipularii reale si prin estimare: 
Analiza la nivelul Uniunii Europene 

1 Examinarea posibilității de manifestare a 
tendinței de schimbare între tipuri de 
gestiune a rezultatului (reală versus prin 
estimare) ca urmare a impactului crizei 
financiare 

Modelele de estimare 
a gestiunii  rezultatului 
regasite in literatura 
comprima foarte multe 
erori de estimare. 

Testarea mai multor 
modele de estimare si 
alegerea celor care 
estimeaza cel mai bine 
segmentul discretionar. 

Propuneri de imbunatatire a 
modelelor de estimare a 
gestiunii rezultatelor. 

Identificarea de solutii 
pertinente ce pot 
aduce imbunatatiri 
modelelor de estimare 
a gestiunii rezultatelor. 
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A. Titlul disertatiei Studiu cu privire la capacitatea de flexibilizare a tranziţiei la o societate globală inovativă şi sustenabilă în 
ecosistemele de afaceri din regiunile de dezvoltare din România 

1 In contextul modelelor de tip DSGE pentru 
previziune macroeconomica, cu 
dezvantajele aferente; pornind de la 
conceptul de Steady State, in acceptiunea 
data de teoria sistemelor, si anume “un 
sistem într-o stare de echilibru are 
numeroase proprietăți care sunt 
neschimbate în timp. Aceasta înseamnă că, 
pentru cei proprietățile p ale sistemului, 
derivata parțială în raport cu timpul este 
zero”; presupunand ca un sistem economic 
national sau regional este un sistem 
complex adaptativ;  presupunand ca o stare 

Care sunt conditiile in 
care un sistem 
economic aflat intr-o 
stare de echilibru 
(steady-state) devine 
intr-atat de inertial 
incat energia 
necesara pentru a 
determina o trecere a 
sistemului dintr-o stare 
in alta este atat de 
mare incat nu poate fi 
generata exogen sau 

Analiza elementelor de 
vulnerabilitate ale 
modelului economic de 
crestere, al modelului 
steady state si al modelarii 
dinamice a sistemelor 
economice 

Problematica unui sistem in 
echilibru si capacitatea 
acestuia de crestere versus 
potentialul de salt al unui 
sistem in dezechilibru 

Dezbaterea utilitatii 
modelelor de echilibru 
relativ la sisteme 
economice sustenabile 
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de echilibru (steady-state) este sustenabila 
din perspectiva consumului de resurse 
naturale; presupunand ca un sistem aflat in 
stare de echilibru (steady-state) integreaza 
inovarea pentru a mentine stabilitatea starii 
(inertial);  considerand valide prevederile 
teoriei lui Nicholas Georgescu Roegen cu 
privire la entropia unui sistem.   
   In analiza sistemelor antreprenoriale 
regionale in contextul sustenabilitatii lor si 
integrarii inovarii atat in interactiunile dintre 
operatorii din sistem, dar si ca output al 
sistemului, apare intrebarea daca 
incercarea de a echilibra sistemul pentru 
aducerea sa la un steady state 'sustenabil' 
se poate constitui intr-o limitare a capacitatii 
sale de inovare si implicit a capacitatii sale 
de replicare pe viitor, ceea ce ar genera un 
risc pentru sustenabilitatea globala a 
sistemului. 

endogen? 

 
 


