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Nr.
Crt.

Domeniul

Coordonatori

Prof. univ. dr. Ştefea Petru
petru.stefea@e-uvt.ro

Tema propusă
1.Studiu privind impactul raportării financiare asupra poziției financiare a
întreprinderii.
2 Analiza riscurilor și a impactului acestora asupra performanțelor
întreprinderilor din industria cărnii și a preparatelor din carne.
1. Aprofundări și contribuții la perfecționarea sistemului informaționalcontabil al entităților din agricultură.

Prof. univ. dr. Mates Dorel
dorel.mates@e-uvt.ro
1

CONTABILITATE

Conf. univ dr. Hategan CameliaDaniela
camelia.hategan@e-uvt.ro

2. Sistemul contabil al entităților din domeniul construcțiilor la confluența
dintre IFRS, directive și reglementări naționale.
3. Aportul Codului de Guvernanță Corporativă la elaborarea raportărilor
contabile ale entităților listate la BVB.
4. Aportul contabilității la perfecționarea finanțării și gestionării
învățământului preuniversitar de stat din România
1. Evaluarea activitatilor de responsabilitate sociala si prezentarea acestora in
situatiile financiare Evaluating corporate social responsibility activities and
disclosure in the financial statements
2. Responsabilitatile auditorului si calitatea serviciilor de audit/ Auditor's
responsibilities and quality of audit services
1. Comunicarea eficientă în controlling - premisă pentru atingerea
performanței organizaționale

Prof. univ.dr. Bunget Ovidiu
Constantin
ovidiu.bunget@e-uvt.ro

2. Relatia auditor-auditat: posibile strategii de negociere în cadrul angajamentelor de audit

3. Valoarea cognitivă a raportărilor financiare asupra comportamentului
investitorilor de pe piața reglementată din România
4. Calitatea raportării în audit sub efectul rotației obligatorii a auditorilor

Prof.univ. dr. Cismas Laura
laura.cismas@e-uvt.ro
2

ECONOMIE
Prof.univ. dr. Son Liana
liana.son@e-uvt.ro
Prof. univ.dr. Jivan Alexandru
alexandru.jivan@e-uvt.ro

Prof. univ.dr. Buglea Alexandru
alexandru.buglea@e-uvt.ro

3

FINANTE

Prof. univ.dr. Pirtea Marilen
marilen.pirtea@e-uvt.ro

Conf. univ.dr.Lobont Oana
Ramona
oana.lobont@e-uvt.ro

1. Importanța și rolul sistemului medical în realizarea creșterii economice
inteligente, sustenabile și inclusive. Accesul la sevicii de sănătate în
Uniunea Europeană
2. Disparități regionale și perspective pentru o dezvoltarea regională durabilă în
România. Rolul zonelor metropolitane în dezvoltarea teritorială.

3. Rolul polilor de dezvoltare în creșterea economică regională.Dezvoltare
urbană pe axa Arad-Timișoara
1. Efecte ale migrației în țări de destinație și de origine în contextul
integrării regionale europene.
1. The Training Development – Factor for the economic development.
Application to the Tourism Development (Particular Case Study).
1.Impactul guvernanței corporative asupra valorii întreprinderii
2.Tendințe actuale în analiza performanțelor societatilor comerciale
3. Evaluarea întreprinderii în contextul managementului bazat pe valoare
4.Valorificarea informatiilor contabile în procesul estimării valorii
întreprinderii
Noi evidente empirice privind teoriile de dividend ale companiilor

1. Măsurarea productivității sectorului public: experiența
națională/internațională / Measuring public sector productivity: lessons from
international/national experience
2. Cadrul instituțional și decizional al sectorului public în contextul
constrângerilor socio-economice sau politice / The institutional and
decisional framework of public sector in the context of socio-economic or
political constraints

3. Evaluarea eficienței și sustenabilității politicilor publice și a
impactului exercitat asupra structurilor socio-economice / Assessing the
effectiveness and sustainability of public policies and their impact on the
socio-economic structures
4. Provocări ale guvernanței publice pentru maximizarea bunăstării
cetățenilor / Public governance challenges for Happiness-maximization
goals
5. Optimizarea managementului financiar folosind metode ale
inteligenței artificiale / Optimizing financial management applying artificial
intelligence methods

Conf.univ.dr.habil. Nicolescu AnaCristina
crsitina.nicolescu@e-uvt.ro
Prof.univ Dr. Moldovan Nicoleta
Claudia:
nicoleta.moldovan@e-uvt.ro
Prof.univ Dr. Badea Leonardo

4

MANAGEMENT

Prof. univ.dr. Ioan Petrisor
ioan.petrisor@e-uvt.ro

6. Optimizarea procesului investițional folosind metode ale inteligenței
artificiale / Optimizing the investment management process applying
artificial intelligence methods
1)
Bunele practici de guvernanță corporativă și sustenabilitatea
companiilor.
2)

Sistemul de guvernanță – provocări și tendințe

1.Impactul politicilor publice asupra activitatii antreprenoriale din
Romania
2.Impactul politicilor publice asupra competitivitatii la nivel regional in
Romania
1. Impactul aplicarii noilor reglementari MiFID II asupra pietei de
capital din Romania
1. Evaluarea potențialului managementului strategic digitalizat al
organizațiilor;
2. Schimbările paradigmatice generate de managementul rețelelor complexe
de afaceri;
3. Dinamica rețelelor de clustere în Europa-abordare strategică;

4. Dezvoltarea culturii digitalizării în organizațiile și instituțiile din
România-analiză comparată.
5. Metamorfozări culturale ale managementului: de la managementul
strategic modern la managementul strategic postmodern.
Prof. univ.dr. Danaiata Doina
doina.danaiata@e-uvt.ro

Tehnologiile digitale si cultura organnizationala in industria IT. Influente si
interdependente.
1.Managementul digital în firmele din România.
2. Antreprenoriatul social și managementul organizațiilor sociale în
România.
3. Particularități ale managementului stakeholderilor multipli în instituțiile
de ordine publica din Romania.
Prof.univ.dr. Bibu Nicolae
4. Influenta culturii societale asupra managementului organizațiilor
nicolae.bibu@e-uvt.ro
românești.
5. Various topics in the field of the management of businesses and public
institutions such as: educational, health care, public administration from
various countries other thzn Romania. ( in limba engleza si in limba
franceza)
1.
Diversitatea Culturală și Impactul asupra Practicilor de Management al
Resurselor Umane
Cultural Diversity and the Influence on Human
Resources Management Practices
2.
Managementul Talentelor - O Abordare la Nivel Global în Corporațiile
Multinaționale din România Global Talent Management in MNCs from
Romania
Prof. univ. dr. habil. Abrudan Maria3.
Managementul Agil al Resurselor Umane în Era Digitală Agile
Madela mabrudan@uoradea.ro
Human Resources Management in the Digital Age
4.
Studiu Comparativ privind Politicile Non-Discriminatorii în
Managementul Resurselor Umane (între organizații românești și din altă țară)
Comparative Study on Human Resources Management Non-Discriminatory
Policies (between romanian organizations and from other country )

Conf.univ.dr. Nițu-Antonie RenataDana
renata.nitu@e-uvt.ro

Conf.univ.dr. Munteanu Valentin
valentin.munteanu@e-uvt.ro

5.
Avantaje Competitive ale Practicilor de Management al Resurselor
Umane în Organizațiile de Succes din ..... (România, altă țară) Competitive
Advantages of Human Resources Management Practices in Successful
Organizations from...... (Romania, other country)
1. Efecte ale orientarii antreprenoriale sustenabile asupra performanţei
firmelor mici şi mijlocii
2. Determinanţi ai intenţiei antreprenoriale orientată spre mediu în cazul
tinerilor
Modele antreprenoriale de dezvoltare sustenabila a companiilor din servicii
Managementul implementarii si testarii softurilor financiar bancare
Rolul proiectelor cu finantare europeana in dezvoltarea profesionala a
personalului din institutiile publice.
Various research topics in the following area: Public management, Business
Ethics, Educational Management (for foreign students)
MODELE DE DEZVOLTARE A COMPETENTELOR PROFESIONALE
IN COMPANII DIN SERVICII

5

MARKETING

Prof.univ.dr. Lala-Popa Ion
ion.lala@e-uvt.ro

1.Abordari contextuale privind analiza si managementul riscurilor la nivelul
agentilor economici.
2. Managementul si analiza deciziilor financiare privind performanta
intreprinderilor
3.Strategii manageriale privind cresterea
performantei firmelor

Prof.univ.dr. Florin Foltean
florin.foltean@e-uvt.ro

1. Antecedente și consecințe ale capabilităților dinamice de marketing
asupra performanței firmei în procesul transformării digitale
2. Antecedente și consecințe ale managementului comunităților virtuale
asupra performanței brandului

