
Nr.crt. Domeniul de doctorat Titlu temă cercetare

1 Calculatoare și tehn.inf. Ingineria Digital Twin-urilor Adative
2 Calculatoare și tehn.inf. Advances in Stability of Cyber-Phisical System with Agent-Based Models

3 Calculatoare și tehn.inf.
Metode de răspuns la amenințările din domeniul securității cibernetice; Utilizarea 
devensivă a platformelor de tipul „HoneyPot” în protejarea Infracstructurilor IT&C 
și normarea juricică a acesteia

4 Drept Influența instituțiilor de drept material asupra dreptului procesual civil

5 Drept
Analiza teoretică și practică a reglementărilor legale privind regimul juridic al 
invențiilor și brevetelor de invenție în România

6 Drept
Analiza măsurilor de protecție specială a copiilor instituționalizați la nivelul 
României și în statele membre ale Uniunii Europene din 1990 până în prezent

7 Drept
Protecția europeană a deținuților împotriva torturii, pedepselor sau 
tratamentelor inumame ori degradante și influența standardelor europene asupra 
legislației execuțional penale aplicabilă în sistemul penintenciar românesc

8 Drept Drepturile copilului
9 Drept Regimul juridic al adopției în reglementarea actualul cod civil 

10 Drept Malpraxisul medical

11 Drept
Analiza comparativă a procesului civil în primă instanță din sistemul common law 
din Marea Britanie și cel din sistemul judiciar din România de inspirație romano-
german

12 Economie Dezvoltări tehnologice ca mijloc de transformare ale industriei turismului medical

13 Economie
Consumul de energie, poluarea și taxele de mediu - efectele asupra ocupării forței 
de muncă și creșterii economice

14 Economie
Strategii de politică economică în contextul economiilor marcate de progresul 
tehnologic/a patra revoluție industrială

15 Economie
Abateri întâmplătoare și sistematice de la comportamentul economic rațional al 
populației României

16 Economie Antreprenoriatul digital: oportunități de creștere economică pentru România
17 Economie Optimizarea utilizării resurselor financiare în sistemul de sănătate publică din 
18 Economie Analiza sustenabilității sistemului de sănătate publică din România în context 

19 Filologie
Diversitate lingvistică în spațiul public urban din Transilvania. Abordări 
interdisciplinare și perspective de cercetare în Linguistic Landscape - proiect

20 Filologie Canon critic versus canon didactic: o istorie comparată cu aplicație pe literatura 

21 Filologie
The pandemic and the infodemic - a critical discourse analysis of fake news about 
Coronavirus

22 Filologie
Techniques et principes du journal de voyage dans le tableau polychrome de la 
litterature francaise 

23 Filologie Rolul analizei contrastive în învățarea limbii române ca limbă străină în Armenia

24 Filologie
Language and Identity in American Sitcoms: A Corpus Linguistic Discourse Analysis 
of „Modern Family” an „Community”

25 Filologie Reprezentarea primului război mondial în romanul românesc din perioada 
26 Filologie Analiza lingvistică a terminologiei militare: aspecte teoretice 
27 Filologie Expresivitatea limbajului popular în romanul haiducesc românesc din sec. al XIX-

28 Filologie
Discourse analysis of radical muslim clerics and its tole in the online era (European 
impact 2016-2020). Written message versus online speech

29 Filologie Naratorul cel rău. O lectură ideologică a realismului românesc din secolul XX



30 Finanțe
Cerințe, provocări și evoluții ale sistemului bancar în contextul economiei digitale - 
proiect de cercetare

31 Finanțe Determinanți ai valorii sustenabile a firmelor în conextul economiei circulare

32 Finanțe
Abordări financiare și non-financiare privind perfecționarea sistemului de beneficii 
de asistență socială în România 

33 Inginerie industrială
Studii și cercetări privind roboții mobili pentru servicii de căutare și salvare - 
proiect de cercetare

34 Inginerie industrială
Proiectarea și sintetizarea unui hidrogel pe bază de nano și microparticule 
funcționalizate - proiect de cercetare

35 Inginerie industrială Metode moderne de realizare a protezelor de genunchi
36 Inginerie industrială Studii și cercetări privind optimizarea ventilatoarelor mecanice utilizate în 

37 Inginerie industrială
Cercetări privind procesele de uscare ale ciupercilor comestibile în vederea 
conservării proprietăților bioactive

38 Inginerie industrială Industry 4.0 și organizarea producției

39 Inginerie mecanică
Stadiul actual al cercetărilor privind influența factorilor externi(de mediu) asupra 
caracteristicilor mecanice și elastice ale materialelor polimerice/plasticeși 
compozite - proiect de cercetare(?)

40 Inginerie și management
Contribuții privind managementul sustenabil al ciclului de viață în industria 
autovehiculelor electrice din perspectiva economiei circulare - proiect de 

41 Inginerie și management Smart university concept for sustainable development-proiect de cercetare

42 Inginerie și management
Intelligent, sustainable and inclusive learning environment for better student's 
academic performance

43 Istorie Păstoritul în Mărginimea Sibiului: arheologie, istorie și lingvistică - proeict de 

44 Istorie
Birocrația de partid și de stat la nivel local în România perioadei comuniste. 
Nașterea, selecția și promovarea acesteia în județele Argeș și Vâlcea

45 Istorie
Vechea rânduială săssească și influența ei în dezvoltarea socio - economică a 
Scaunului Mediaș

46 Istorie
Procesul de unificare juridică desfășurat în România ulterior Marii Uniri de la 1 
Decembrie 1918

47 Istorie
Danii și mile domnești în mănăstirile din Nordul Olteniei(de la Matei Basarab la 
Constantin Brâncoveanu) - o analiză diplomatică

48 Istorie
Analiza debutului neolitic în spațiul Carpato-danubian în contextul unui neolitic 
aceramic

49 Istorie
Cultura Petrești. Studiu de caz: analiza și interpretarea datelor referitoare la 
stratigrafia așezărilor culturii Petrești

50 Istorie
Armata paralelă din primii ani ai regimului comunist: Direcția Generală a 
Serviciului Muncii 1950-1961

51 Management Guvernanța corporativă și performanțele companiilor - proiect de cercetare

52 Management
Sustainable Human Resources Management Programs: Cost-effective Methods for 
Developing Countries 

53 Management
Etica și responsabilitatea socială în managementul proiectelor de parteneriat 
public-privat din domeniul sănătății 

54 Management
Managementul participativ în învățîmântul preșcolar din prisma mentalității 
deschise - premisa a unei educații de calitate

55 Management 
Creșterea performanței echipelor prin optimizarea selecției capitalului uman - o 
abordare comparativă a strategiilor echipelor de baschet și ale companiilor 

56 Management Impactul transformării digitale asupra managementului afacerilor 

57 Management 
Influența culturii organizaționale în procesele strategice de transformare 
organizațională prin fuziuni și achiziții. Cazul industriei alimentare 



58 Matematică Operatori liniari pozitivi, inegalități, clase de funcții convexe

59 Medicină
Managementul calității serviciilor furnizate de medicul de familie pe durata 
pandemiei cu coronavirus - SARS COV2 

60 Medicină
Evaluarea complicațiilor neurologice și a modificărilor hemodinamice de la nivelul 
arcului aortic postimplantare valvulară aortică transcateter (TAVI)

61 Medicină
Cercetări privind valorificarea florei spontane din zona montană cu potențial 
terapeutic în afecțiuni respiratorii

62 Medicină
Cercetarea parametrilor clinici și biochimici la pacientul cu obezitate. Noi abordări 
terapeutice 

63 Medicină
Cercetări privind implicațiile unor poluanți emergenți în patologia neoplazică 
pulmonară 

64 Medicină
Aportul serviciilor de sănătate ocupațională în domeniul sănătății publice: demers 
comparativ între România și Confederația Elvețiană

65 Medicină Noi metode de diagnostic și tratament în valvulopatiile mitrale

66 Medicină
Identificarea factorilor care ar putea diminua consumul de resurse și costurile din 
managementul rănilor cronice 

67 Medicină
Apendectomia laparoscopică versus chirurgia deschisă clasică în tratamentul 
apendicitei acute la copil

68 Medicină
Cercetări privind evaluarea sănătății oro-dentare și calitatea vieții la pacienții 
reabilitați implanto-protetic 

69 Medicină
Cercetarea unor poluanți emergenți și a modificărilor histopatologice din 
țesuturile tractului digestiv și glandelor anexe

70
Teatru și Artele 
Spectacolului

Politicile culturale ale unui oraș creativ deschis. Studiu de caz: politicile culturale 
ale orașului Sibiu comparativ cu politicile culturale ale orașelor creative mondiale

71
Teatru și Artele 
Spectacolului

Lumea tăcută a actorului: semnificație, structură și impactul artistic al tăcerii în 
teatru - proiect de cercetare

72 Teatru și Artele Festivalurile culturale ca sfere publice culturale. O analiză on stage și off stage

73
Teatru și Artele 
Spectacolului

Actorul - mijloc de expresie și comunicare dintre Mișcare, Voce, Cuvânt

74
Teatru și Artele 
Spectacolului

Teatralitatea contemporană și civilizația spectacolului virtual: între prezență, 
participare și imagine digitală 

75 Teatru și Artele Europa versus Asia. De la Mitul Androginului la povestea Prințesei Deocheate

76 Teologie
Mystagogia Sfântului i Maxim Mărturisitorul - o viziune ascetică, mistică și 
eshatologică asupra liturghiei bisericii - proiect de cercetare

77 Teologie
Sfânta Sfintelor în Sfânta Sfintelor - viața isihastă a Maicii Domnului ca paradigmă 
pentru umanitate

78 Teologie
Preotul Ioan Popescu și Profesorul Petru Șpan - continuatorii Școlii Șaguniene și 
corifei ai pedagogiei românești moderne

79 Teologie Propovăduirea Cuvântului Evangheliei la părinții niptici contemporani
80 Teologie Originea Omului în revelația Sfinților Părinți și după rațiunea oamenilor de știință

81 Teologie
Termenii principali ai Hristologiei pauline și relevanța deosebită a acestora pentru 
Teologia Dogmatică. Analiză lingvistică și exegeză patristică 

82 Teologie Rolul creierului în comportamentul uman. Între teologia patristică și neuroștiințe



83 Teologie
Organizarea vieții bisericești pe cursul mijlociu al râului  Bistrița - Plasa Muntele în 
secolele XIX-XX

84 Teologie Biserică și Stat în timpul disputei palamite 
85 Teologie Modele catehetice și metode de pastorație a tinerilor în Biserica Ortodoxă 
86 Teologie Perspectiva sofianică asupra existenței - valori etice în opera lui Ioan Alexandru

87 Teologie
Diagnoza proiectelor catehetice pentru adulți în Biserica Ortodoxă de la 
evenimentele din 1989 ăpână în prezent. Argumentarea nevoii de catehizare și 

88 Teologie
Istoria școlilor confesionale din Țara Făgărașului - școala confesională ortodoxă 
creatoare de elite în toate domeniile

89 Teologie Figuri de Părinți Duhovnicești la chilia „Sf. Ipatie”

90 Teologie 
Cea de-a treia adunare generală a C.M.B. de la New Delhi, India, 1961 - începutul 
participării Bisericilor Ortodoxe din Europa de est la mișcarea ecumenică


