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Cadre didactice îndrumătoare şi temele pentru licenţă (2012-2013)
Prof.univ.dr. Dorel AILENEI
1. Strategii de diminuare a şomajului fricţionar în România.
2. Impactul salariului minim asupra ratei şomajului din România.
3. Propagarea şocurilor inflaţioniste pe structuri de integrare pe verticală.
4. Salariul – cost, venit şi stimulent al forţei de muncă.
5. Impactul crizei economice mondiale asupra disparităţilor regionale.
6. Profilul regional al ocupării forţei de muncă în România.
7. Eficienţa economică şi socială a reglementării concurenţei în România.
8. Forme ale dinamicii cheltuielilor publice din România.
9. Modele de reglementare a externalităţilor negative în România.
10.Dezvoltarea rurală ca prioritate a modernizării României.
Prof.univ.dr. Marin DINU
1. Consensul de la Washington şi tranziţia în România.
2. Efectele terapiei graduale. Cazul României.
3. Analiza comparată a modelelor terapiei de şoc şi tranziţiei graduale pe exemplul
României.
4. Crearea cadrului de acţiune şi decizie individuală – cheia tranziţiei postcomuniste în
Europa Centrală şi de Est.
5. Liberalizarea contului de capital – desăvârşirea procesului de liberalizare în ţările
Europei Centrale şi de Est?
6. Stabilitatea – marea provocare a schimbării de sistem economic
7. Privatizarea şi crearea pieţei.
8. Principiile economice şi principiile etice ale transferului de proprietate. Performanţe şi
contraperformanţe pentru România.
9. Câştigători şi învinşi ai tranziţiei. Cazul României.
10.Tranziţia postcomunistă şi schimbările în structura socială a României.
11.Inflaţia, marea problemă a stabilităţii?
12.Premise ale integrării: catching-up şi creştere de recuperare.
13.Modelul european de integrare.
14.Metodele construcţiei europene.
15.Procese semnificative ale integrării europene.
16.Criteriile de convergenţă.
17.Dimensiunile economice, sociale şi teritoriale ale coeziunii în modelul european de
integrare.
18.Euro şi provocările integrării în Uniunea Economică şi Monetară.
19.Convergenţa preţurilor şi a veniturilor în Uniunea Europeană.
20.Piaţa unică europeană şi competitivitatea.
21.Analiza comparată a modelelor de economie europeană, americană şi asiatică.
22.Adâncirea integrării versus extinderea Uniunii Europene.
23.Procesele fundamentale ale integrării europene. Adâncire, lărgire, extindere.
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24.Competiţie şi competitivitate pe piaţa internă a Uniunii Europene.
25.Analiza consolidării pilonilor construcţiei europene.
26.Integrarea europeană ca aproximare avansată a globalizării.
27.Provocările globalizării pentru economia României.
28.Modele explicative ale globalizării.
29.Politica fiscală a României şi cerinţele pregătirii pentru adaptarea euro.
30.Dinamica structurii capitalului în perioada de tranziţie.
31.Dezindustrializarea: între teorie şi realitate.
32.Ancorele externe în politica de stabilitate. Acordurile cu instituţiile financiare globale.
33.Investiţiile străine directe şi dezvoltarea economică a României.
34.Tripticul creştere, dezvoltare, modernizare şi validarea strategiei de tranziţie.
35.Economie simbolică versus economie reală în scenariile de tranziţie.
36.Piaţa liberă sau piaţa coordonată?
37.Comunitar, naţional, regional, local – alocarea competenţelor în guvernarea multinivel.
38.Principiul subsidiarităţii şi guvernanţa economică în Uniunea Europeană.
39.Continuitatea dintre procesele tranziţiei la economia de piaţă şi procesele integrării în
Uniunea Europeană.
40.Submodelele economiei europene. Unitate în diversitate.
Prof.univ.dr. Daniela Anca DACHIN
1. Structuri de piaţă şi comportamentul firmei
2. Rentabilitatea firmei sub constrângerile impuse de politica de mediu
3. Inovarea tehnologică – factor al dezvoltării economice
4. Ocuparea forţei de muncă în România după aderarea la UE
5. Migraţia – dimensiuni şi consecinţe pentru economia României
6. Tendinţe în formarea veniturilor populaţiei în România
7. Fluctuaţiile economice în noile state membre ale UE şi opţiuni de politică economică
8. Efectele crizei asupra structurilor economice
9. Contribuţii ale investiţiilor străine directe la creşterea economică
10.Caracteristici ale politicii industriale în UE
11.Aplicarea politicii agricole comune în România
12.Disparităţi regionale în România şi politica de coeziune
13.Disparităţi urban-rural în procesul dezvoltării economice
14.Convergenţa reală şi nominală în cadrul UE
Prof.univ.dr. Monica DUDIAN
1. Creşterea economică şi disparitatea veniturilor în Europa Centrală şi de Est.
2. Criza datoriilor suverane în Uniunea Europeană: cauze, consecinţe, soluţii.
3. Criza datoriilor suverane în America Latină, 1982: cauze, consecinţe, soluţii.
4. Criza datoriilor suverane: abordare comparativa UE – America Latină.
5. Oligopolul cooperant. Aplicaţie pe o industrie din România sau din ţările dezvoltate.
6. Puterea de monopol: cauze şi consecinţe. Aplicaţie pe o industrie din România sau din
ţările dezvoltate.
7. Restructurarea întreprinderilor de stat în Europa Centrala şi de Est.
8. Taxa clawback: implicaţii asupra funcţionarii pieţei produselor farmaceutice.
9. Monopolul în transportul de energie electrică. Abordare pe exemplul României.
10.Oligopolul necooperant. Aplicaţie pe o industrie din România sau din ţările dezvoltate.
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Prof.univ.dr. Horaţiu DRAGOMIRESCU
1. Măsuri active pentru promovarea ocupării forţei de muncă: experienţa europeană şi
aplicabilitatea ei în economia României
2. Creşterea economică endogenă: modalităţi de stimulare prin politici macroeconomice
3. Flexibilizarea pieţei muncii: principii, instrumente şi căi de realizare în economia
României
4. Neajunsuri ale indicatorului "Produs intern brut" şi noi alternative în măsurarea
rezultatelor macroeconomice, în lumina raportului Comisiei Stiglitz-Sen-Fitoussi
5. Asigurarea calităţii integrării României în Uniunea Europeană – dimensiunea
economică
6. Dinamica investiţiilor străine directe în România după aderarea la Uniunea Europeană
7. Gestionarea datoriei externe a României în perioada post-criză: scenariu alternative
8. Corelaţia dintre consumul gospodăriilor şi economisirea privată în România:
implicaţiile crizei şi căi de redresare
9. Dezvoltarea economică durabilă: priorităţile Agendei 21 din perspectiva României
10. Întreprinderile mici si mijlocii: atuuri, vulnerabilităţi şi căi de creştere a contribuţiei
lor la dezvoltarea economică a României

Prof.univ.dr. Cătălin Emilian HUIDUMAC PETRESCU
1. Incidentele crizei globale asupra economiei romaneşti
2. Investiţiile străine directe şi relansarea economiilor emergente
3. Evaluarea politicilor promovate în România pentru depăşirea crizei
4. Aspecte privind modelul european de creştere economică
5. Politica monetară în condiţii de criză
6. Politica fiscală în condiţii de criză
7. Economia subterană – cauze, dimensiuni şi măsuri de diminuare
8. Conducerea participativă şi eficienţa economică
9. Strategii de atragere a investiţiilor străine directe
10.Analiza strategiei de ţintire a inflaţiei în România
Prof.univ.dr. Mariana IOVIŢU
1. Raţionalitatea economică în perioadă de criză.
2. Paradigma inflaţie-şomaj într-o nouă abordare.
3. Dimensiunile economice ale urbanismului ecologic.
4. Modelul social european. Competiţie şi responsabilitate socială.
5. Costul de oportunitate al dezvoltării durabile.
6. Impactul distribuţiei forţei de muncă la nivel comunitar.
7. Gestionarea migraţiei forţei de muncă.
8. Globalizarea şi efectele sale sociale.
9. Noile coordonate ale "statului bunăstării".
10. Politicile sociale comunitare europene.
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Prof.univ.dr. Marta Christina SUCIU 1. Cauze şi efecte ale crizei economice. Managementul competent al crizei
2. Creşterea şi dezvoltarea economică sustenabilă. Creşterea economică endogenă şi rolul
capitalului uman
3. Piaţa muncii. Politicile active de ocupare. Investiţia în educaţie
4. Dincolo de PIB. Performanţele economice şi diversitatea indicatorilor macroeconomici
5. Economia urbană. Politicile economice dedicate unei dezvoltări locale sustenabile
6. Economia de ramură. Cazul turismului ca sursă a avantajului competitiv. Studiu de
caz
7. Economia digitală. Afacerile electronice şi rolul acestora în economie. Studiu de caz
8. Comportamentul consumatorului în ciberspaţiu. Implicaţii economice şi sociale ale
consumerismului. Studiu de caz
9. Oligopolul şi teoria jocurilor. Studiu de caz
10.Competiţia monopolistică. Studiu de caz.
Conf.univ.dr. Liliana CRĂCIUN
1. Raţionalitatea economică în perioadă de criză.
2. Paradigma inflaţie-şomaj într-o nouă abordare.
3. Dimensiunile economice ale urbanismului ecologic.
4. Modelul social european. Competiţie şi responsabilitate socială.
5. Costul de oportunitate al dezvoltării durabile.
6. Impactul distribuţiei forţei de muncă la nivel comunitar.
7. Gestionarea migraţiei forţei de muncă.
8. Globalizarea şi efectele sale sociale.
9. Noile coordonate ale "statului bunăstării".
10. Politicile sociale comunitate europene.
Conf.univ.dr. Basarab GOGONEAŢĂ
1. Aplicaţii ale modelului IS-LM
2. Analiza pe baza de model a politicilor monetare din România
3. Analiza pe baza de model a politicilor fiscale din România
4. Analiza pe baza de model a pieţei muncii din România
5. Analiza pe baza de model a pieţei financiare din România
6. Analiza pe baza de model a cursului de schimb
7. Analiza pe baza de model a ratei dobânzii
8. Analiza pe baza de model a creşterii economice
9. Analiza pe baza de model a inflaţiei
10. Analiza pe baza de model a echilibrului extern
Conf.univ.dr. Dragoş HURU
1. Raritate în economie
2. Piaţa, mecanism de organizare a economiei.
3. Comportamente, acţiuni şi decizii ale consumatorilor
4. Echilibrul, strategii şi eficienţa firmelor/pieţelor
5. Teoria jocurilor şi strategii economice
6. Concurenţa şi evoluţii în spaţiul de concurenţă
7. Politici economice şi situaţii ale aplicării acestora
8. Modele de economie, evoluţie, economie comparată la nivel micro şi macro
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Conf.univ.dr. Marius Corneliu MARINAŞ
1. Analiza mecanismului de transmisie a politicii monetare promovate de către BNR
2. Eficienţa politicilor macroeconomice în condiţiile unui curs de schimb flexibil. Cazul
României.
3. Comportamentul consumatorilor români – între legea psihologică a lui Keynes şi
“animal spirit”
4. Cauzele fricţiunilor de pe piaţa muncii din România. Analiza curbei Beveridge
5. Impactul Pactului Fiscal european asupra managementului politicii fiscale din
România
6. Cauzele decalajelor regionale din România. Cazul regiunii X
7. Analiza stabilităţii financiare a sectorului bancar din România
8. Analiza curbei Philips în România
9. Analiza relaţiilor dintre sectorul privat, sectorul public şi sectorul extern în România
10. Analiza costurilor şi beneficiilor adoptării monedei euro cu ajutorul teoriei zonelor
monetare optime
11. Estimarea gradului de euroizare din economia românească
12. Analiza concurenţei pe piaţa de energie din România

Conf.univ.dr. Cosmin Ştefan MARINESCU
1. Economia dezvoltării şi dezvoltarea economică: de ce contează instituţiile?
2. Moneda şi calculul economic
3. Economia dreptului de proprietate
4. Proprietatea intelectuală şi dezvoltarea economică
5. Monopolul natural: mit sau realitate?
6. Economia costurilor de tranzacţie
7. Instituţii, costuri de tranzacţie şi performanţă economică
8. Guvernanţa corporatistă şi activitatea antreprenorială
9. Modelul principal-agent în economia contemporană
10.Libertatea economică în date: studiu comparativ privind Indicatorul Libertăţii Economice
11.Globalizare şi concurenţă instituţională
12.Tranziţia ca schimbare instituţională: de la plan la piaţă
13.Reforma proprietăţii în Europa Centrală şi de Est: între eficienţă şi etică
14.Politica fiscală – între impozitul progresiv şi cota unică
15.Alegere publică şi reformă instituţională
16.Mediul de afaceri: stimulente şi constrângeri instituţionale
17.Statul bunăstării în ecuaţia globalizării
18.Este sau nu inflaţia un fenomen monetar?
19.Asistenţa financiară externă: premise şi implicaţii economice
20.Politica monetară şi ciclul afacerilor
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Conf.univ.dr. Anca Gabriela MOLĂNESCU
1.Impactul politicilor agricole asupra dezvoltării rurale
2.Fenomenul bursier pe plan european
3.Analiza cost-beneficiu la S.C.....
4.Dinamica ocupării forţei de muncă în România
5.Criza pieţei muncii în România
6.Eficienţa economică a întreprinderilor mici şi mijlocii
7.Agricultura românească - cheia ieşirii din criza economică?
8.Politici industriale de creştere a competitivităţii
9.Preţurile produselor agricole în România - problema alinierii acestora la preţurile
mondiale
10.Educaţia şi externalităţile pozitive
Conf.univ.dr. Nicolae MOROIANU
1. Finanţarea prin piaţa de capital sau prin credit bancar.
2. Rolul băncii centrale în creşterea economică.
3. Politici adoptate de BNR pentru controlul inflaţiei.
4. Eficienţa politicilor de ocupare.
5. Creşterea eficientei prin crearea unui cadru concurenţial.
6. Creşterea economică şi acumularea de capital.
7. Sustenabilitatea creşterii economice preponderent prin servicii.
8. Creşterea economică şi acumularea de capital.
9. Cauzele crizei declanşate în 2008.
10. Dezvoltarea durabilă în condiţiile globalizării.
Conf.univ.dr. Chiva Marilena PAPUC
1. Întreprinderile mici şi mijlocii – motor de dezvoltare a activităţii economice
2. Productivitatea muncii - indicator al eficienţei utilizării factorului muncă
3. Eficienţă - rentabilitate – profitabilitate abordări teoretice şi practice
4. Profitabilitatea şi căile creşterii ei la o S.C.
5. Analiza costului de producţie prin prisma cheltuielilor directe şi indirecte
6. Rolul întreprinderii în economia de piaţă.
7. Comportamentul consumatorului în mediul economic concurenţial
8. Comportamentul producătorului în procesul creşterii economice.
9. Piaţa neofactorilor de producţie
10.Şomajul şi ocuparea forţei de muncă în Uniunea Europeană
11.Fenomenul inflaţionist în România
12.Migraţia forţei de muncă în Uniunea Europeană – oportunităţi şi provocări
13.Protecţia socială şi incluziunea socială în Uniunea Europeană
14.Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului românesc
15.Dezvoltarea durabilă şi promovarea agriculturii ecologice în România
16.Globalizarea şi efectele ei asupra pieţei capitalurilor din România
17.Consumul şi economisirea în România.
18.Bugetul de stat al României – principalul plan financiar la nivel central.
19.Rolul sectorului public în economie. Instituţiile şi implicaţiile asupra creşterii
economice în România.
20.Necesitatea armonizării politicii fiscale a României cu politica fiscală a Uniunii
Europene
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Conf.univ.dr. Cristian SOCOL
1. Analiza ciclului de afaceri politic, cazul României.
2. Analiza capacitaţii de absorbţie a fondurilor europene. Studiu de caz – România
3. Analiza structurii si efectelor investiţiilor străine directe în România.
4. Analiza criteriilor de adoptare a monedei euro. Studiu de caz - România.
5. Mecanismele de rezolvare a datoriilor suverane din zona Euro.
6. Analiza strategiei inflation targeting în ţările emergente. Cazul României
7. Cauze şi efecte ale economiei subterane. Situaţia României
8. Avantaje şi Dezavantaje ale aderării României la zona euro
9. Strategii europene de inovare şi competitivitate. Implicaţii pentru România
10.Experienţe ale ajustărilor fiscale largi. Cazul României
11. Fluctuaţiile macroeconomice. Studiu de caz - Analiza ciclului de afaceri politic, cazul
României.
12. Indicatorii macroeconomici - cauze şi efecte ale economiei subterane. Situaţia
României
13.Creşterea economică endogenă. Studiu de caz: strategii europene de inovare şi
competitivitate. Implicaţii pentru România
14. Mixul de politici macroeconomice. Studiu de caz Experienţe ale ajustărilor fiscale
largi. Cazul României
Lect.univ.dr. Mirela Ionela ACELEANU
1. Piaţa muncii din România. Analiza ocupării şi a eficienţei muncii, în context european
2. Evoluţia demografică în România. Implicaţii asupra pieţei muncii şi a politicilor
ocupaţionale
3. Migraţia - factor de influenţă al ocupării. Cazul României
4. Evoluţia profesiilor în economia contemporană. Măsuri de îmbunătăţire a corelării
programelor educaţionale cu cerinţele pieţei muncii
5. Rolul educaţiei şi al învăţării continue în îmbunătăţirea ocupării şi a eficienţei muncii
6. Implicaţiile crizei economico-financiare actuale asupra ocupării şi a politicilor
ocupaţionale
7. Inserţia tinerilor pe piaţa muncii din România - caracteristici şi măsuri de îmbunătăţire
8. Relaţia dintre educaţie - ocupare şi calitatea vieţii. Analiză pe cazul României.
9. Strategia Europa 2020 - suport al dezvoltării strategiei ocupaţionale din România
10.Modele europene în domeniul ocupării (modelul nordic, continental, mediteranean,
angloxaxon). Analiză comparativă
Lect.univ.dr. Alina Ştefania CREŢU
1. Utilizarea eficientă a resurselor umane - factor cheie în depăşirea crizei economice
2. Piaţa automobilelor în contextul crizei economice – analiză comparativă.
3. Dezechilibre macroeconomice majore la nivel european
4. Complexitatea şi actualitatea Strategiei Europa 2020
5. Efectele crizei economice pe piaţa europeană a muncii
6. Ocuparea forţei de munca între ţintele strategice şi “rănile” recesiunii”
7. Creşterea economică şi dezvoltarea durabilă – o analiză pe baza ISD(Indexul
Societăţii Durabile)
8. Politica monetară promovată de BNR înainte şi în timpul crizei economice. Analiză
comparativă.
9. Efectele cotei unice de impozitare. Experienţe internaţionale.
10.Analiza procesului inflaţionist în România
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11.Impactul crizei economice asupra locurilor de muncă din România.
12.Piaţa muncii din România, între criza financiară şi prognoze
13.Dificultăţi economice cauzate de criza mondială – o abordare macroeconomică
deschisă
14. Efectele crizei economice în rândul studenţilor
15. Alternative de investiţii pe piaţa de capital
16.Şomajul în România. Evoluţie, analiză şi comparaţii internaţionale
17.Flexicuritatea pieţei muncii – conexiune sinergică între flexibilitate şi securitate
18.Optimizarea raportului eficienţă-satisfacţie în plan profesional-reper strategic al
calităţii vieţii
19.Considerente privind necesitatea echilibrului între viaţa profesională şi cea personală
în contextual crizei economice şi a creşterii calităţii vieţii
20.Problematica şomajului şi flexicurităţii pieţei muncii în zona euro. Situaţia României
raportată la EA 17
Lect.univ.dr. Mina FANEA IVANOVICI
1. Raritate. Costul de oportunitate şi implicaţiile alegerilor la nivel microeconomic.
2. Teoria cererii şi ofertei. Echilibrul pieţei. Studiu de caz.
3. Comportamentul consumatorului şi particularităţile acestuia în noua economie.
4. Monopolul. Studiu de caz.
5. Concurenţa monopolistică. Studiu de caz.
6. Indicatori macroeconomici. Studiu de caz. O analiză comparativă/
cronologică.
7. Piaţa muncii şi şomajul. Studiu de caz.
8. Politici active de combatere a şomajului. Studiu de caz.
9. Criza economică şi efectele acesteia în zona sud-est europeană. Analize comparative.
10. Comerţul internaţional în contextul crizei economice actuale.
Lect.univ.dr. Liviu Cătălin MORARU
1. Caracterizarea procesului inflaţionist
2. Cauzele inflaţiei din România
3. Efectele inflaţiei din România
4. Politici antiinflaţioniste aplicate în România
5. Politica monetară din România
6. Piaţa monetară şi trăsăturile ei
7. Investiţiile în România
8. Piaţa muncii în România.
9. Şomajul în România, după anul 1990
10.Interdependenta inflaţie-şomaj. Curba Phillips

8

Lect.univ.dr. Liviu Cosmin MOSORA
1. Impedimente rurale în dezvoltarea regională
2. Dezvoltarea regională şi integrarea europeană
3. Modele regionale de creştere economică
4. Provocări regionale ale dezvoltării economice
5. Importanţa iniţiativelor locale din perspectiva dezvoltării regionale
6. Poli de creştere şi strategii teritoriale
7. Coeziune teritorială şi modelul european de dezvoltare
8. Noua dezvoltare economică
9. Convergenţa regională în România
10.Modele de creştere economică
Lect.univ.dr. Mihaela Hrisanta MOSORA (DOBRE)
1. Analiza segregării pe piaţa forţei de muncă din România.
2. Teoria jocurilor. Studiu de caz pe piaţa… (de exemplu, pe piaţa telefoniei mobile)
3. Preţuri. Concurenţă.
4. Analiza segmentării pe piaţa forţei de muncă din România.
5. Analiza inegalităţii veniturilor pe forţei de muncă din România.
6. Impactul salariului minim asupra forţei de muncă din România.
7. Discriminarea prin preţ. Studiu de caz pe piaţa… (de exemplu, pe piaţa cimentului)
8. Analiza şomajului la nivel regional pe forţei de muncă din România.
9. Monopolul.
10.Oligopolul. Studiu de caz pe piaţa…
11.Analiza migraţiei forţei de muncă din România. Cauze şi consecinţe.
Lect.univ.dr. Marius Cristian PANĂ
1. Investiţiile străine directe şi dezvoltarea economică;
2. Determinante instituţionale ale pieţei muncii în România;
3. Implicaţii ale politicii monetare asupra ciclului afacerilor;
4. Deficitul bugetar şi iluzia bunăstării;
5. Reforma fiscală: implicaţii asupra economiei româneşti;
6. Calitatea mediului de afaceri şi dezvoltarea economică;
7. Alegerea consumatorului: între etică şi paternalism;
8. Educaţia şi ocuparea forţei de muncă: repere instituţionale;
9. Monopolul: de la teorie la realitate;
10.Teoria externalităţilor şi aplicaţiile sale. Studiu de caz: educaţia.
Lect.univ.dr. Aura Gabriela SOCOL
1. Eficienţa strategiei de ţintire a inflaţiei în România
2. Politica monetară în România. Provocări şi soluţii
3. Efectele ajustării fiscale în România.
4. Criza economica internaţională. Implicaţii asupra României
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. Cota unică în România. Pro şi contra
9. Măsuri de ajustare fiscală în Uniunea Europeană. Analiza comparativă
10. Eficienţa politicii fiscal în România în contextul intrării României în zona euro
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Lect.univ.dr. Gabriel Ilie STAICU
1. Fundamentele economiei de piaţa şi tabloul tranziţiei post-comuniste. Analize
comparative din Europa de Sud-Est
2. Teorie si practica privind zonelor monetare optime. Studiu de caz UEM
3. Capitalul uman – determinantă a creşterii economice
4. Economie si globalizare. Implicaţii privind rolul statului în societate
5. Implicaţiile politicii monetare asupra economiei reale. Modelul SUA între 2000-2008
6. Investiţia în educaţie. Impactul strategiei Lisabona asupra învăţământului românesc şi
implicaţiile pe piaţa muncii
7. De la economie de comandă la capitalism. O strategie originală de reforma
instituţionala „Made în România”
8. Modelul IS-LM. O analiză empirică pe cazul României
9. Ciclul economic şi implicaţiile politicii „banilor ieftini”
10. Un tablou sinoptic al dezvoltării economice. O abordare teoretică
11. Limite ale contabilităţii naţionale. Cazul României
12. Valenţe şi limite ale modelului social european în contextul globalizării
Lect.univ.dr. Mihaela Roberta STANEF
1. Reducerea decalajelor economice urban – rural
2. Politica Agricolă Comună şi Politica Agricolă a României
3. Măsurarea calităţii vieţii în România
4. Decalaje economice România – Uniunea Europeană
5. Relansarea agriculturii româneşti
6. Ocuparea în sectorul agroalimentar în România
7. Dezvoltarea sectorului agroalimentar ca soluţie a crizei economice
8. Măsurarea decalajelor din sistemul educaţional dintre mediul urban şi cel rural
9. Creşterea productivităţii muncii în agricultură
10.Convergenţa preţurilor produselor agroalimentare din România cu cele din Uniunea
Europeană
Lect.univ.dr. Eleonard Iulian TĂNASE
1. Rolul investiţiilor străine directe în procesul de convergenţă economică reală. Sudiu de
caz: Irlanda
2. Deficitul comercial: o abordare economică
3. Inflaţie versus şomaj: limitele curbei Phillips
4. Fiscalitate, etică şi creştere economică: un echilibru instabil
5. Beneficiile şi costurile economice ale monedei unice europene. Studiu de caz:
falimentul Greciei
6. Falimentul Mic.ro: cauze, efecte şi lecţii pentru mediul de afaceri
7. Rolul economistului în societate: între normativ şi pozitiv
8. Ciclurile economice, politica monetară şi exuberanţa iraţională: Keynes versus Hayek
versus Friedman
9. Stimulentele bugetare: o abordare cost-beneficiu
10.Teoria economică a consumatorului: o nouă perspectivă
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Lect.univ.dr. Daniela Livia TRAŞCĂ
1. Aderarea României la zona euro: costuri şi beneficii.
2. Miza pe agricultură şi absorbţia fondurilor europene în România
3. Consecinţele negative are privatizării cu capital străin a sistemului bancar românesc
4. Influenţa gradului de finalizare a restructurării asupra crizei din România
5. Nevoia de investiţii străine directe a economiei naţionale
6. Investiţia în capitalul uman în contextual dezvoltării durabile.
7. Confluenţa a două procese: tranziţia şi integrarea. Cazul României.
8. Integrarea României în Uniunea Europeană. O analiză cost-beneficiu
9. Piaţa muncii din România. Măsuri de îmbunătăţire a ocupării şi eficienţei forţei de muncă
10.De ce are România un deficit de competitivitate?
11.Vulnerabilităţile interne şi externe ale economiei naţionale.
Lect.univ.dr. Daniela VÎRJAN
1. Piaţa forţei de muncă în condiţiile actuale
2. Ocupare şi şomaj
3. Perspectiva tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii
4. Firma românească în sistemul european
5. Politici publice şi protecţia consumatorului
6. Economia verde - o şansă pentru omenire
7. Comportamentul consumatorului, o abordare economico-socială
8. Globalizarea şi politica demografică
9. Influenţa inflaţiei asupra proceselor de dezvoltare economică
10.Politica fiscală în contextul crizei globale
11. Economia subterană – un rău necesar
Lect.univ.dr. Cristina VOICU
1. Analiza procesului de tranziţie din România. Terapia graduală versus terapia şoc
2. Nevoia de investiţii străine directe în România şi “democratizarea” investiţiilor
3. Piaţa muncii din România. Rolul salariului minim
4. Agricultura românească: miză pentru ieşirea din periferie?
5. Efectele liberalizării premature a contului de capital asupra echilibrelor externe
6. Influenţa gradului de finalizare a restructurării asupra crizei din România
7. Consecinţele economice ale privatizării cu capital străin în sistemul bancar românesc
8. Câştigători şi perdanţi ai aplicării reformelor în România
9. Strategii de politică monetare în România. Inflation targeting versus monetary targeting
10. Politica fiscală în România. Între cota unică şi impozitarea progresivă
11. Creşterea economică şi noul capitalism românesc
Asist.univ.dr. Alexandra ADAM
1. Mecanisme de transmisie a politicii monetare
2. Strategii de politică monetară
3. Condiţii de aderare a României la zona euro
4. Politica monetară comună a UE
5. Politicile fiscale din UE
6. Impactul politicii de coeziune. Absorbţia fondurilor structurale
7. Modele de creştere economică ale ţărilor din Europa Centrală şi de Est
8. Mixul de politici în zona euro.
9. Criza datoriilor suverane - cauze şi consecinţe.
10. Analiza pieţei muncii. Cazul României.
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Asist.univ.dr. Amalia Florina CRISTESCU
1. Impactul crizei economice globale asupra productivităţii muncii şi a salariilor din
România.
2. Analiza inflaţiei în ţările central şi est europene
3. Salariul minim - funcţie socială şi catalizator al pieţei muncii
4. Eficienţa economică a reglementării concurenţei
5. Investiţiile Străine Directe - factor de dezvoltare regională
6. Cauzele deficitului balanţei comerciale a României
7. Piaţa certificatelor verzi din România
8. Fenomenul migraţiei şi echilibrul pieţei forţei de muncă
9. Analiza regională a veniturilor salariale
10.Impactul crizei economice mondiale asupra nivelului ocupării forţei de muncă şi a
salariilor din România.
Asist.univ.dr. Anca Maria GHERMAN
1. Rolul şi eficienţa politicilor economice conjuncturale în criza economică.
2. Sinergia politicilor economice de macrostabilizare şi a politicilor economice
structurale.
3. Compromisul pe termen scurt între dezechilibrul pieţei monetare şi dezechilibrul pe
piaţa muncii. Cazul României.
4. Măsuri economice luate în criză. Impactul şi eficienţa acestora pe plan mondial.
5. Scenariul aderării României la Zona Euro.
6. Provocări şi tensiuni în Zona Euro. Cazul Greciei.
7. Alternanta ciclurilor economice în România; decizii economice aferente.
8. Evoluţia şi funcţionarea pieţei monetare în România. Decizii de politică monetară în
ultimii 20 de ani.
9. Funcţionarea mecanismelor de transmisie ale politicii monetare de-a lungul
succesiunii fazelor economice.
10.Caracteristici şi provocări ale pieţei muncii în România.
11.Regimuri de curs de schimb. Impactul acestei alegeri asupra unor variabile
macroeconomice cheie (ex: import, export, inflaţie, şocurile asimetrice etc.).
12.Evoluţia inflaţiei în România. BNR în gestionarea acestui dezechilibru.
13.Evoluţia interacţiunilor comerciale între Statele Lumii având ca punct de plecare
fenomenul globalizării.
Asist.univ.dr. Andrei HREBENCIUC
1. Monopolul natural ca sursa de distorsiune a pieţei.
2. Iraţionalitatea consumatorului ca factor de progres economic
3. Comportamentul producătorului – analiza procesului de producţie
4. Eşecul teoriei pieţelor eficiente.
5. Criza economică din perspectiva noilor modele de creştere economică
6. Failibilitatea teoriei economice ca sursă a crizelor economice
7. Economiile de scară ca sursă a dezvoltării societăţilor post-capitaliste
8. Structura pieţelor şi adaptarea comportamentului firmelor
9. Politici de macrostabilizare economică
10.Eficientizarea coordonării între politicile macroeconomice în România
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Asist.univ.dr. Ioana Andrada GAVRIL (MOLDOVAN)
1. Ţintirea directă a inflaţiei în România
2. Opţiuni de politică monetară pentru România în procesul dezinflationist
3. Rolul bursei de valori în economie. Studiu de caz: locul BVB în economia românească
4. Rolul pieţelor financiare în economia de piaţă
5. Controlul deficitului bugetar în contextul unei recesiuni. Cazul României
6. Specificităţi ale pieţei muncii din România
7. Strategii de diminuare a ratei şomajului. Cazul României
8. Factori de influenţă asupra procesului de creştere economică în România
9. Provocări ale procesului de dezvoltare durabilă
10. Economia românească în contextul globalizării. Costuri şi beneficii
Asist.univ.dr. Andreea Claudia ŞERBAN
1. Piaţa muncii în România în contextul actualei crize economice
2. Şomajul în România – evoluţie, cauze şi forme
3. Evoluţia salariilor şi productivitatea muncii. Analiză comparată România – Uniunea
Europeană
4. Impactul crizei actuale asupra ocupării în rândul tinerilor
5. Rigidităţi instituţionale pe piaţa muncii în România
6. Implicaţiile evoluţiilor demografice actuale asupra pieţei muncii
7. Evaluarea raportului măsuri active-măsuri pasive pe piaţa muncii în România
comparativ cu Uniunea Europeană
8. Efecte ale şomajului asupra incluziunii sociale în România
9. Învăţarea pe tot parcursul vieţii – cerinţă fundamentală a sporirii adaptabilităţii forţei
de muncă în Economia Cunoaşterii
10.Implicaţii ale nivelului de educaţie asupra pieţei muncii în Uniunea Europeană
Notă:
Propunerile de teme sunt orientative. În raport cu opţiunea studenţilor/ cursanţilor acestea
vor putea fi reformulate de comun acord cu cadrul didactic îndrumător

13

