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Hotărârea nr. 226/08.06.2021 

 

cu privire la aprobarea comisiilor de evaluare și a comisiilor de contestații din 

cadrul Pachetului de Informații cu privire la lista temelor de cercetare selectate 

la nivelul facultăților în vederea finanțării de către ASE 
 

Având în vedere referatul nr. 854/07.06.2021 al directorului Direcției Managementul 

Cercetării și Inovării, 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 203/26.05.2021, 

În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată, 

precum şi  art. 41 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

Hotărăşte 

 

Art. 1. Se aprobă componența comisiei de evaluare la competiția de proiecte pentru tema de 

cercetare „Identificarea unor măsuri privind modalitățile optime de reducere a deficitului 

comercial, în contextul economic post-pandemic” (FABIZ), astfel: 

- prof. univ. dr. Cătălin Răzvan Dobrea, președinte 

- conf. univ. dr. Mădălina Meghișan-Toma, membru 

- Dna Adela Jansen - CCIFER / Druid AI , membru 

- conf. univ. dr. Simona Goia, membru supleant 

Art. 2. Se aprobă componența comisiei de contestații la competiția de proiecte pentru tema de 

cercetare „Identificarea unor măsuri privind modalitățile optime de reducere a deficitului 

comercial, în contextul economic post-pandemic” (FABIZ), astfel: 

- conf. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, președinte 

- prof. univ. dr. Roxana Sârbu, membru 

- prof. univ. dr. Ion Smeureanu, membru 

- prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, membru supleant 

Art. 3. Se aprobă componența comisiei de evaluare la competiția de proiecte pentru tema de 

cercetare „Sistemul de motivare a funcționarilor publici prin comparație între România și 

țările membre ale Uniunii Europene” (Facultatea de Administrație și Management Public), 

astfel: 

- Prof. univ. dr. Alina Mihaela Dima, președinte 

- prof. univ. dr. Constantin Daniela Luminița, membru 

- Gadiuta Raluca - Country HR Leader, HP Inc Romania, membru 

- conf. univ. dr. Manole Cristina, membru supleant 
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Art. 4. Se aprobă componența comisiei de contestații la competiția de proiecte pentru tema de 

cercetare „Sistemul de motivare a funcționarilor publici prin comparație între România și 

țările membre ale Uniunii Europene” (Facultatea de Administrație și Management Public), 

astfel: 

- prof. univ. dr.  Cătălin Răzvan Dobrea, președinte 

- prof. univ. dr. Roxana Sârbu, membru 

- conf. univ. dr.  Ion Smeureanu, membru 

- prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, membru supleant 

Art. 5. Se aprobă componența comisiei de evaluare la competiția de proiecte pentru tema de 

cercetare „Impactul reglementării serviciilor digitale la nivelul Uniunii Europene” (Facultatea 

Business și Turism), astfel: 

- prof. univ. dr. Ion Smeureanu, președinte 

- prof. univ. dr. Popescu Dorin Vincențiu, membru 

- Drd. Alexandru Jurconi, Wheelers Communication & Digital Nibs Ltd. - membru 

- conf. univ. dr. Mădălina Lavinia Țală, membru supleant  

Art. 6. Se aprobă componența comisiei de contestații la competiția de proiecte pentru tema de 

cercetare „Impactul reglementării serviciilor digitale la nivelul Uniunii Europene” (Facultatea 

Business și Turism), astfel: 

- prof. univ. dr. Cătălin Răzvan Dobrea, președinte 

- prof. univ. dr. Alina Mihaela Dima, membru 

- prof. univ. dr. Ion Smeureanu, membru 

- prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, membru supleant 

Art. 7. Se aprobă componența comisiei de evaluare la competiția de proiecte pentru tema de 

cercetare „Modelarea matematică a factorilor care duc la abonarea/dezabonarea din liste de 

email/sms, forumuri, grupuri de social media, etc” (Facultatea de Cibernetică, Statistică și 

Informatică Economică), astfel: 

- prof. univ. dr. Cătălin Răzvan Dobrea, președinte 

- prof. univ. dr. Constanța Mihăescu, membru 

- CS1 dr. Alexandru Balog, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica 

(ICI) Bucuresti, membru 

- prof. univ. dr. Liviu Stelian Begu, membru supleant  

Art. 8. Se aprobă componența comisiei de contestații la competiția de proiecte pentru tema de 

cercetare „Modelarea matematică a factorilor care duc la abonarea/dezabonarea din liste de 

email/sms, forumuri, grupuri de social media, etc” (Facultatea de Cibernetică, Statistică și 

Informatică Economică), astfel: 

- conf. univ. dr. Luiza Bădin, președinte 

- prof. univ. dr. Tudorel Andrei, membru 

- prof. univ. dr. Erika Marin, membru 

- conf. univ. dr. Liviu Adrian Cotfas, membru supleant 
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Art. 9. Se aprobă componența comisiei de evaluare la competiția de proiecte pentru tema de 

cercetare „Studiu comparativ la nivelul UE al profesiei contabile. Avantaje sau limitări ale 

unei singure profesii” (Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune), astfel: 

- Prof. univ. dr. Alina Mihaela Dima, președinte 

- Prof. univ. dr. Aurelia Ștefănescu, membru 

- Cristina Guțu, KPMG, membru 

- Prof .univ. dr. Maria-Iulia David-Sobolevschi, membru supleant 

Art. 10. Se aprobă componența comisiei de contestații la competiția de proiecte pentru tema 

de cercetare „Studiu comparativ la nivelul UE al profesiei contabile. Avantaje sau limitări ale 

unei singure profesii” (Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune), astfel: 

- prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, președinte 

- prof. univ. dr. Roxana Sârbu, membru 

- prof. univ. dr. Ion Smeureanu, membru 

- prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, membru supleant 

Art. 11. Se aprobă componența comisiei de evaluare la competiția de proiecte pentru tema de 

cercetare „Studiul factorilor de răspundere legală pentru aplicațiile de Inteligenta Artificiala” 

(Facultatea de Drept), astfel: 

- conf. univ. dr.Dan Gabriel Dumitrescu, președinte 

- prof. univ. dr. Silvia Cristea, membru 

- Avocat  Narcisa Oprea - Schoenherr & Asociații, membru 

- conf. univ. dr. Catalin Sararu, membru supleant 

Art. 12. Se aprobă componența comisiei de contestații la competiția de proiecte pentru tema 

de cercetare „Studiul factorilor de răspundere legală pentru aplicațiile de Inteligenta 

Artificiala” (Facultatea de Drept), astfel: 

- prof. univ. dr. Mihai Bădescu, președinte 

- avocat Bogdan Bărbuceanu,  CI Bărbuceanu Bogdan, membru 

- prof. univ. dr. Raluca Dimitriu, membru  

- prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, membru supleant 

Art. 13. Se aprobă componența comisiei de evaluare la competiția de proiecte pentru tema de 

cercetare „Securitatea mediului economico-social în spațiul euro-atlantic: actori, instrumente 

și tendințe” (Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată), astfel: 

- conf.univ.dr. Dan Gabriel Dumitrescu, președinte 

- conf. univ. dr. Roberta Stanef-Puică, membru 

- Steliana Andreea Gerhan, Hewlett Packard Enterprise, membru 

- conf. univ. dr. Grigore Piroșcă, membru supleant 

Art. 14. Se aprobă componența comisiei de contestații la competiția de proiecte pentru tema 

de cercetare „Securitatea mediului economico-social în spațiul euro-atlantic: actori, 

instrumente și tendințe” (Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată), astfel: 

- prof. univ. dr. Marius Constantin Profiroiu, președinte 

- prof. univ. dr. Ion Smeureanu, membru 
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- prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, membru 

- prof.univ.dr. Roxana Sârbu, membru supleant 

Art. 15. Se aprobă componența comisiei de evaluare la competiția de proiecte pentru tema de 

cercetare „Cercetări privind identificarea de soluții pentru echilibrarea balanței comerciale a 

produselor agroalimentare (import/export)” (Facultatea de Economie Agroalimentară și a 

Mediului), astfel: 

- prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, președinte 

- conf. univ. dr. Irina Elena Petrescu, membru 

- Ana Carolina Iancu-Tulai, Mega Image Romania, membru 

- prof. univ. dr. Raluca Andreea Ion, membru supleant 

Art. 16. Se aprobă componența comisiei de contestații la competiția de proiecte pentru tema 

de cercetare „Cercetări privind identificarea de soluții pentru echilibrarea balanței comerciale 

a produselor agroalimentare (import/export)” (Facultatea de Economie Agroalimentară și a 

Mediului), astfel: 

- conf. univ. dr. Dan Gabriel Dumitrescu, președinte 

- prof. univ. dr. Roxana Sârbu, membru 

- prof. univ. dr. Ion Smeureanu, membru 

- prof. univ. dr. Cătălin Răzvan Dobrea, membru supleant 

Art. 17. Se aprobă componența comisiei de evaluare la competiția de proiecte pentru tema de 

cercetare „Crizele din ultimul deceniu (ex. pandemia coronavirus) și efectele lor asupra 

modelului și eficienței mixului de politici publice, monetare și fiscale” (Facultatea Finanțe, 

Asigurări, Bănci și Burse de Valori), astfel: 

- prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, președinte 

- prof.univ.dr. Ionuț Dumitru, membru 

- Ileana Botez, Head of Listing & Fluent în Finance project coordinator, membru 

- prof. univ. dr. Andreea Maria Stoian, membru supleant 

Art. 18. Se aprobă componența comisiei de contestații la competiția de proiecte pentru tema 

de cercetare „Crizele din ultimul deceniu (ex. pandemia coronavirus) și efectele lor asupra 

modelului și eficienței mixului de politici publice, monetare și fiscale” (Facultatea Finanțe, 

Asigurări, Bănci și Burse de Valori), astfel: 

- conf. univ. dr. Dan Gabriel Dumitrescu, președinte 

- prof. univ. dr. Ion Smeureanu, membru 

- prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, membru 

- prof.  univ. dr. Cătălin Răzvan Dobrea, membru supleant  

Art. 19. Se aprobă componența comisiei de evaluare la competiția de proiecte pentru tema de 

cercetare „Managementul culturii organizaționale: comparație între sectorul public și cel 

privat” (Facultatea de Management), astfel: 

- prof. univ. dr. Marius Profiroiu, președinte 

- prof. univ. dr. Cătălin Răzvan Dobrea, membru 

- Vintila Lorian, membru 
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- Prof. univ. dr. Deaconu Alecsandrina, membru supleant 

Art. 20. Se aprobă componența comisiei de contestații la competiția de proiecte pentru tema 

de cercetare „Managementul culturii organizaționale: comparație între sectorul public și cel 

privat” (Facultatea de Management), astfel: 

- prof. univ. dr. Alina Mihaela Dima, președinte 

- prof. univ. dr. Roxana Sârbu, membru 

- membru prof. univ. dr. Ion Smeureanu 

- prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, membru supleant 

Art. 21. Se aprobă componența comisiei de evaluare la competiția de proiecte pentru tema de 

cercetare „Studiu comparativ al adopției diferitelor categorii de tehnologii de marketing în top 

100 companii din diferite țări” (Facultatea de Marketing), astfel: 

- prof. univ. dr. Ion Smeureanu, președinte 

- prof. univ. dr. Ionel Dumitru, membru 

- Silvian Cențiu, CEO Retina Communications, membru 

- conf. univ. dr. Mihaela Constantinescu, membru supleant 

Art. 22. Se aprobă componența comisiei de contestații la competiția de proiecte pentru tema 

de cercetare „Studiu comparativ al adopției diferitelor categorii de tehnologii de marketing în 

top 100 companii din diferite țări” (Facultatea de Marketing), astfel: 

- conf. univ. dr. Dan Gabriel Dumitrescu, președinte 

- prof. univ. dr. Roxana Sârbu, membru 

- prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, membru 

- prof. univ. dr. Cătălin Răzvan Dobrea, membru supleant 

Art. 23. Se aprobă componența comisiei de evaluare la competiția de proiecte pentru tema de 

cercetare „Cercetare asupra implementării Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze 

investițiile durabile, aferente domeniului schimbărilor climatice asupra evoluției sistemului 

financiar-bancar” (Facultatea de Relații Economice Internaționale), astfel: 

- prof. univ. dr. Sârbu Roxana, președinte 

- prof. univ. dr. Radu Lupu, membru 

- dr. Cristinel Tarara - director general Westaco - membru Consiliu Consultativ, 

membru 

- conf. univ. dr. Irina David, membru supleant 

Art. 24. Se aprobă componența comisiei de contestații la competiția de proiecte pentru tema 

de cercetare „Cercetare asupra implementării Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze 

investițiile durabile, aferente domeniului schimbărilor climatice asupra evoluției sistemului 

financiar-bancar” (Facultatea de Relații Economice Internaționale), astfel: 

- conf. univ. dr. Dan Gabriel Dumitrescu, președinte 

- prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, membru 

- conf. univ. dr. Cătălin Răzvan Dobrea, membru 
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- prof. univ. dr. Ion Smeureanu, membru supleant 

Art. 25. Direcția Managementul Cercetării și Inovării va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Președintele Consiliului de Administrație, 

Prof. univ.dr. Nicolae ISTUDOR 

 

 

          Prorector, 

Prof.univ.dr. Alina Mihaela DIMA 

 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcția Juridică și Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


