
Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Consiliul de Administraţie

 

Hotărârea nr. 503/21.10.2020 

cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a numărului de locuri şi a temelor scoase la concurs în 

cadrul concursului  de admitere la studii universitare de doctorat, sesiunea NOIEMBRIE, anul universitar 2020-2021 

 

Având în vedere adresa nr. 101/16.10.2020 a directorului CSUD, 

În conformitate cu dispoziţiile art. 31 din Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat, modificat prin 

Hotărârea Senatului 163/23.09.2020; 

În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată precum şi art. 42 din Carta Academiei de Studii Economice 

din Bucureşti, 

Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

Hotărăşte 

Art. 1. Se înaintează către Senatul ASE propunerea de aprobare a numărului de locuri şi a temelor scoase la concurs în cadrul concursului  de 

admitere la studii universitare de doctorat, sesiunea NOIEMBRIE, pentru anul universitar 2020-2021, conform anexei care face parte din prezenta 

hotărâre.  

Art. 2. Secretariatul Consiliului de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 Director CSUD, 

Prof. univ. dr. Mirela Ionela ACELEANU 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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Anexa la HS 503/21.10.2020 

Numărul de locuri și temele de cercetare scoase la concurs 
pentru admiterea la studii universitare de doctorat 

în anul universitar 2020 – 2021 – sesiunea NOIEMBRIE 2020 
 

Number of places and research themes  
Admission exam for academic year 2020– 2021 

 
Școala doctorală: FINANŢE 

 
 
  
 

 

Nr. 
crt. 

Nume si prenume conducător de 
doctorat /  
Supervisor 

Nr. 
Locuri 
Places 

 
Titlul temei de cercetare scoase la 
concurs 
 

Research theme 

1. Prof.univ.dr. Dumitrescu Dalina 1 
Transparența financiară în practica 
companiilor și impactul asupra 
performanței financiare 

The financial transparency at 
corporate level and the impact for the 
financial performance 

2. Prof.univ.dr. Mitrică Eugen Nelu 1 

Trecerea la tehnolgiile verzi (clădiri 
verzi/ surse de regenerabile de 
energie) – aspecte de evaluare și 
financiare 

Switching to green technologies 
(green buildings/renewable energy 
sources) - financial and assessment 
issues 

 
Nr. total locuri / Total number of 

places 
2  
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Școala doctorală: CIBERNETICĂ ȘI STATISTICĂ ECONOMICĂ 
 
 

Nr. 
crt 

Nume și prenume 
conducător de doctorat / 

supervisor 

Nr. 
locuri Titlul temei de cercetare scoase la 

concurs 
Research theme 

Places 

1. Prof. univ. dr. Dan Traian PELE 1 

1. Metode statistice pentru piața 
cryptomonedelor 

1. Statistical methods for 
cryptocurrencies market 

2. Utilizarea analizei de sentiment pentru 
modelarea piețelor financiare 

2. Sentiment analysis for modelling 
financial markets 

 
Nr. total locuri / 

Total number of places 
1 
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   Școala doctorală: Management 
 

 
Nr. 
crt 

Nume și prenume 
conducător de 

doctorat /Supervisor 

Nr. 
Locuri 
Places 

 
Titlul temei de cercetare scoase la 

concurs 
 

Research theme 

1 
Prof.univ.dr. BĂNACU 

Cristian-Silviu 

2 

 

1. Eco-eficiența și siguranta în domeniul 

transporturilor 

1. Eco –efficiency and safety in transportation industry 

2. Evaluarea daunelor cauzate de dezastre 2. Damage valuation caused by disasters 

 3. Project management for eco-efficient recycling as a 

base of sustainable development and circular economy 

2. 
Prof. univ. dr. CICEA 

Claudiu 
2 

 1. The impact of corporate culture over the employees and 

organization’s performance 

 2. Foreign direct investments and their role in human 

development of a nation 

3. 
Prof. univ. dr 

PROFIROIU Marius 
2 

1. Analiza proceselor de schimbare la nivelul 

organizațiilor 

1. Analysis of change processes at the level of 

organizations 

2. Provocări ale managementului în sectorul 

public 

2. Challenges of management in the public sector 

 3. Strategic management in public organizations 

 4. Social innovation and education business management 

in Japan 

Nr. total locuri / Total 
number of places 

6 
 

 
TOTAL număr locuri: 9 

Director CSUD, 

 Prof. univ. dr. Mirela Ionela ACELEANU 


