ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
DIRECȚIA MANAGEMENTUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

Calea Dorobanți nr. 15-17, sector 1, București, România
Clădirea Centrului de Calcul, sala 2415
Telefon +40 21.319.19.00, int. 134
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Competiția de proiecte instituționale de cercetare în folosul societății
Aprobat,
Rector,
Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR

Rezultatele etapei de evaluare a propunerilor de proiecte
Tema de cercetare: „Diversificarea și modernizarea structurilor de sprijin a afacerilor
existente în economia românească” - FABIZ
Titlu proiect
Diversificarea și modernizarea structurilor de sprijin a afacerilor existente
în economia românească
Utilizarea sistemelor de inteligență artificială pentru diversificarea și
modernizarea structurilor de sprijin ale afacerilor existente în economia
românească (Al-Inovation)

Nota
4,38
4,31

Tema de cercetare: „Analiza impactului Inteligenței Emoționale în performanța angajaților”
– Facultatea de Administrație și Management Public
Titlu proiect
Evaluarea impactului Inteligenței Emoționale asupra performanței angajaților din
sectoarele public și privat

Nota
4,83

Tema de cercetare: „Stimularea antreprenoriatului autohton în perspectiva unei digitalizări
tot mai accentuate a economiei europene post-2020, în contextul revoluției industriale Industry 4.0”
– Facultatea de Business și Turism
Titlu proiect
Stimularea antreprenoriatului autohton în perspectiva unei digitalizări tot mai
accentuate a economiei europene post-2020, în contextul revoluției industriale
Industry 4.0

Nota
4,8

Tema de cercetare: „Istoria României prin prisma recensămintelor populației și locuințelor
de-a lungul timpului - de la începuturi până în zilele noastre” – Facultatea de Cibernetică,
Statistică și Informatică Economică
Titlu proiect
Istoria României prin prisma recensămintelor populației și locuințelor – de la
începuturi până în zilele noastre

Nota
3,78
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Tema de cercetare: „Guvernanță corporativă și bunele practici manageriale și
administrative adecvate noilor provocări economice și sociale” – Facultatea de Contabilitate și
Informatică de Gestiune
Titlu proiect
Guvernanță corporativă în societățile cu capital de stat și bunele practici
manageriale și administrative adecvate provocărilor economico-sociale
Cercetări privind guvernanța corporativă și transpunerea bunelor practici în cazul
societăților din domeniul exploatării resurselor naturale de sub autoritatea
Ministerului Economiei
ROGV – Riscuri operaționale în contextul guvernanței corporative. Management
și prezentare de informații (Operational risks within corporate governance.
Management and disclosure)
Analiza diagnostic privind aplicarea guvernanței corporative de către companiile
din România

Nota
4,93
3,9

3,45

2,82

Tema de cercetare: „Strategie economică la nivel de țară pe termen mediu și lung: câștigarea
de avantaj competitiv în economia globală” – Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată
Titlu proiect
Creșterea competitivității economiei naționale prin intermediul strategiilor de
retenție și reîntoarcerea tinerilor absolvenți de învățământ în România

Nota
4,7

Tema de cercetare: „Necesitate și posibilități de creare și dezvoltare a centrelor de
achiziții, prelucrare, ambalare și livrare a produselor agro-alimentare” – Facultatea de Economie
Agroalimentară și a Mediului
Titlu proiect
Necesitate și posibilități de creare și dezvoltare a centrelor de achiziții,
prelucrare, ambalare și livrare a produselor agroalimentare

Nota
4,73

Tema de cercetare: „Educația financiară și transformarea persoanelor fizice în investitori cu
expunere pe servicii financiare sau instrumente financiare listate la bursă” – Facultatea de Finanțe,
Asigurări, Bănci și Burse de Valori
Titlu proiect
Nivelul de alfabetizare financiară, aversiunea la risc și participarea pe piața
de capital din România: trasarea hărții cognitive a investitorului individual
Ghid de Informare și Tehnici Educaționale pentru Atragerea Investitorilor la
Bursă (GITE)
Educație financiară și participarea pe piața de capital (EdFin&PiCap)

Nota
4,87
4,22
3,95
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Tema de cercetare: „Cercetarea românească - situația actuală, modalități de realizare a
transferului de tehnologii noi în sectorul productiv, în efortul de dezvoltare a economiei bazate pe
cunoaștere” – Facultatea de Management
Titlu proiect
Analiza situației actuale a cercetării românești și a modalităților de realizare a
transferului de tehnologii noi în sectorul productiv, în efortul de dezvoltare a
economiei bazate pe cunoaștere

Nota
4,38

Tema de cercetare: "Customer Care" - factor diferențiator pe piața de retail FMCG din
România. Unde este România prin raportare la alte piețe – Facultatea de Marketing
Titlu proiect
„Customer Care” – factor diferențiator pe piața de retail FMCG din România.
Unde este România prin raportare la alte piețe

Nota
4,65

Tema de cercetare: „Metode si practici eficiente de dezvoltare a educației financiare în țări
cu alfabetizare financiara redusă” – Facultatea de Relații Economice Internaționale
Titlu proiect
Metode și practici eficiente de dezvoltare a educației financiare în țări cu
alfabetizare financiară redusă

Întocmit,
Valentin LAZĂR
Director DMCI

Nota
4,8

