Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Economie
Departamentul Economie şi Politici Economice
Programul de MASTER ECONOMIE EUROPEANĂ
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Prof.univ.dr. Dorel AILENEI
1. Modalităţi de compatibilizare a obiectivului gradului de ocupare a forţei de muncă din
România conform strategiei Europa 2020.
2. Analiza stadiului implementării acordurilor de Mediu dintre România şi U.E.
3. Modernizarea infrastructurii de transport din România prin finanţare din fonduri
europene.
4. Îmbunătăţirea calităţii furnizării apei potabile cu sprijinul financiar al Fondului de
Coeziune.
5. Sinergia combinării surselor de finanţare în proiectele de dezvoltare locală.
6. Analiză comparată a tendinţelor de convergenţă nominală pentru zona Sud-Estului
U.E.
7. Coordonare şi integrare pe piaţa bancară din România.
8. Analiză comparată a implementării PAC în ţările din Sud-Estul U.E.
9. Strategii de îmbunătăţire a competitivităţii regionale din România.
10.Analiza programelor de relansare economică a zonelor monoindustriale.
Prof.univ.dr. Marin DINU
1. Evoluţia modelului de integrare europeană.
2. Metoda comunitară şi metoda interguvernamentală în fundamentarea deciziilor de
politică economică în Uniunea Europeană.
3. Uniunea Economică şi Monetară – stadiul avansat al modelului integrativ european.
4. Cadrul instituţional al coordonării politicilor economice în Uniunea Europeană.
5. Procese ale coordonării politicilor economice în Uniunea Europeană.
6. Reforma Pactului de Stabilitate şi Creştere.
7. Coordonarea deciziei de politică fiscală în Uniunea Europeană.
8. Competitivitatea şi piaţa unică europeană.
9. Convergenţă şi divergenţă economică în Uniunea Europeană.
10.Evoluţia conceptului de piaţă în construcţia europeană.
11.Este Uniunea Economică Monetară o zonă monetară optimă?
12.Perspectivele integrării europene. Strategia Europa 2020.
13.Modelul social european. Realizări şi perspective.
14.Cadrul instituţional al stabilităţii economice în Uniunea Europeană.
15.Trendurile globalizării şi provocările modelului european de economie.
16.Globalizarea ca a doua modernitate a lumii.
17.Metoda coordonării şi guvernanţa economică în Uniunea Europeană.
18.Local şi regional în dezvoltarea economică în Uniunea Europeană.
19.Modelul european de integrare versus modelul american.
20.Extensiile modelului european de integrare.
1

Prof.univ.dr. Marta Christina SUCIU
1. Economia creativă şi societatea bazată pe cunoaştere în context european şi
internaţional. Provocări şi oportunităţi pentru România
2. Clusterele creative. Exemple de bună practică pe plan european şi internaţional
3. Industriile şi domeniile creativ-inovative
4. Oamenii creativi şi clasa creativă
5. Comunităţile şi oraşele creative. Iniţiative locale şi regionale
6. Competitivitatea şi inovarea. Politicile europene de inovare
7. Strategiile naţionale de cercetare-dezvoltare-inovare. Sistemele naţionale, sectoriale şi
regionale de inovare
8. Modelul triplei spirale: "universităţi-industrie-guvern"
9. Indicatori şi metode de evaluare a competitivităţii specifice economiei creativinovative
10. Inovarea şi avantajul competitiv sustenabil. Dimensiunile economice, sociale,
culturale şi ecologice ale economiei creative
Conf.univ.dr. Liliana CRĂCIUN
1. Impactul integrării economice asupra pieţei muncii şi migraţiei forţei muncii în UE;
2. Piaţa Unică Europeană - Integrarea pieţelor şi integrarea politicilor. De la teorie la
practică;
3. Creşterea şi dezvoltarea durabilă. Strategia Europa 2020 şi Strategia de dezvoltare
durabilă a României;
4. Evaluarea programelor de dezvoltare regională în Uniunea Europeană. Evaluarea
impactului Programului Operaţional Regional 2007 – 2013;
5. Tendinţe economice, sociale şi teritoriale în cadrul Uniunii Europene
6. Impactul politicilor statelor membre asupra coeziuni socio-economic europene;
7. Construcţia europeană şi federalismul bugetar
8. Rolul bugetului european în asigurarea stabilităţii şi creşterii la nivelul UE;
9. Reconcilierea franco-germană: un model pentru Europa;
10. Politica de coeziune – răspuns la disparităţile provocate de extinderile succesive al
Uniunii Europene;
11. Conceptul strategic de dezvoltare teritorială: Uniunea Europeană –România.
Coeziunea teritorială la nivel comunitar şi naţional.
Conf.univ.dr. Basarab GOGONEAŢĂ
1.Estimarea NAIRU
2.Estimarea PIB potenţial
3.Analiza efectului Balassa-Samuelson
4.Testarea ipotezei de random walk la bursa de valori
5.Analiza investiţiilor folosind modele de cointegrare
6.Analiza cursului de schimb cu modele GARCH
7.Analiza internaţională a creşterii economice folosind date de tip panel
8.Aspecte privind evaluarea opţiunilor cu modelul Black-Scholes
9.Modelarea variabilelor economice folosind reţele neuronale
10.Analiza metodologiei fundamentării preţurilor de transfer
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Conf.univ.dr. Dragoş HURU
1. Microeconomia şi sistemul modelului european
2. Stări de convergenţă şi evoluţia diverselor sisteme de percepţie a globalizării
3. Politici economice naţionale/unionale
4. Spaţiul de concurenţă al Uniunii Europene, strategii şi evoluţii ale diverselor pieţe
5. Politica de dezvoltare şi mediul investiţional al Uniunii Europene
Conf.univ.dr. Marius Corneliu MARINAŞ
1. Impactul politicii de coeziune în UE. Absorbţia fondurilor structurale
2. Analiza modelelor de creştere economică ale ţărilor din Europa Centrală şi de Est
3. Modelul european versus modelul american. Analiza diferenţelor dintre performanţele
economice şi sociale
4. Analiza comparată a sistemelor de redistribuire din UE
5. Impactul îmbătrânirii populaţiei asupra sustenabilităţii finanţelor publice în UE.
Reforma sistemelor de pensii
6. Natura politicii fiscale în zona euro. Impactul Pactului Fiscal asupra stabilităţii uniunii
monetare
7. Analiza corelaţiei dintre convergenţa structurală şi convergenţa ciclurilor de afaceri în
zona euro
8. Concurenţă versus armonizare fiscală în UE
9. Analiza strategiei de politică monetară a BCE
10.Criza datoriilor suverane în zona euro – cauze, efecte de contagiune şi soluţii pentru
stabilitatea uniunii monetare
11.Convergenţă naţională vs. Divergenţă regională în Uniunea Europeană
12.Analiza procesului de liberalizare a industriilor în reţea în Uniunea Europeană
13.Concurenţă versus concentrare. Cazul pieţei de energie din UE
14.Impactul integrării economice asupra decalajelor regionale în UE
Conf.univ.dr. Cristian SOCOL
1. România 2020 - provocări şi perspective în contextul globalizării
2. Criza datoriilor suverane - Cauze, consecinţe, perspective şi soluţii
3. Provocări ale convergenţei economiei romaneşti către zona euro
4. Mecanisme de rezolvare a crizei datoriilor suverane din zona euro
5. Impactul creării unei pieţe interne unice a energiei asupra economiei europene
6. Reforma politicii de ocupare a forţei de muncă şi protecţie socială în Uniunea
Europeană
7. Oportunitate pierdută. Cum creştem gradul de absorbţie al fondurilor europene?
8. România în Zona Euro în 2015? Avantaje şi dezavantaje
9. Criza datoriilor suverane. Mecanisme de imunizare pentru economia României
10.Provocarea modelului european. De la Uniunea Economică şi Monetară la Uniunea
Politică.
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Lect.univ.dr. Mihaela Hrisanta MOSORA
1. Achiziţii şi fuziuni în UE.
2. Impactul aderării la UEM asupra pieţei forţei de muncă.
3. Politica Agricolă Comună.
4. Impactul salariului minim asupra pieţei forţei de munca. Analiză comparativă
România-UE.
5. Migraţia forţei de muncă în UE.
6. Politica în domeniul concurenţei şi comportamentul anticoncurenţial.
7. Politicile UE privind „ajutoarele de stat”. Studiu de caz pe piaţa… (de exemplu,
transportul aerian)
8. Oligopolul: echilibrul Cournot-Nash.
9. Inegalitatea veniturilor în UE.
10.Efectul de evicţiune pe piaţa forţei de muncă.
Lect.univ.dr. Aura Gabriela SOCOL
1. Sustenabilitatea datoriei publice în România
2. Estimarea deficitului structural în România
3. Strategii de politica monetara. Cazul României
4. Eficienţa politicii fiscale în România în contextul intrării României în zona euro
5. Costuri versus beneficii ale intrării României în zona euro.
6. Adoptarea monedei euro în România.
7. Condiţionalităţile specifice strategiei de adoptare a euro în România
8. Este zona euro o zona monetară optimă?
9. Criza datoriilor suverane. Implicaţii asupra României
10.Eficienţa strategiei de ţintire a inflaţiei în România
Notă:
Propunerile de teme sunt orientative. În raport cu opţiunea studenţilor/ cursanţilor acestea
vor putea fi reformulate de comun acord cu cadrul didactic îndrumător
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