Programul de MASTER ECONOMIE EUROPEANĂ

Cadre didactice îndrumătoare şi temele pentru disertaţie
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.

Prof.univ.dr. Cătălin Emilian HUIDUMAC-PETRESCU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Politici de creştere economică în UE
Regândirea politicilor de creştere economică în condiţii de criză economică
Creşterea economică şi bunăstarea economică
Creşterea economică şi politica publică
Economisirea, investiţia şi creşterea economică
Schimburile internaţionale şi creşterea economică
Dezvoltarea durabilă în UE

Prof.univ.dr. Marius Corneliu MARINAŞ
1. Eficienţa politicii fiscale în contextul crizei economice. Consolidare fiscală versus creştere
economică
2. Analiza măsurilor neconvenţionale adoptate de către BCE în contextul capcanei lichidităţii
3. Impactul Pactului Fiscal european asupra managementului politicii fiscale din România
4. Impactul politicii de coeziune în UE. Absorbţia fondurilor structurale în România
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5. Impactul îmbătrânirii populaţiei asupra sustenabilităţii finanţelor publice în UE. Reforma sistemelor
de pensii
6. Concurenţă versus concentrare. Cazul pieţei de energie din UE
7. Analiza corelaţiei dintre convergenţa structurală şi convergenţa ciclurilor de afaceri în zona euro.
Cazul României
8. Efectele consolidării fiscale asupra datoriilor suverane din zona euro.
9. Impactul integrării economice asupra decalajelor regionale în UE
10. Natura politicii fiscale în zona euro. Impactul Pactului Fiscal asupra stabilităţii uniunii monetare

Prof.univ.dr. Aura Gabriela SOCOL
1. Rolul pieţelor financiare în declanşarea crizei. Eficienţă sau eşec?
2. Pieţele financiare internaţionale. Reglementare versus dereglementare.
3. Sustenabilitatea datoriei publice în zona euro în contextul crizei financiare internaţionale.
4. Impactul Tratatului fiscal în zona euro. Estimarea deficitului bugetar structural.
5. Efectul Balassa Samuelson. Implicaţii pentru zona euro.
6. Eficienţa politicii monetare a BCE în gestionarea crizei financiare.
7. Adoptarea monedei euro în România. Argumente pro şi contra.
8. Este zona euro o zona monetară optimă?
9. Criza datoriilor suverane în zona euro. Implicaţii asupra României
10. Criza financiară internaţională. De la cauze la soluţii.
Prof.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. Reguli versus discretionarism in politica fiscal bugetara. Cazul Uniunii Europene
9. Analiza ciclului de afaceri politic. Cazul Uniunii Europene.
10. Provocarea modelului european. De la Uniunea Economică şi Monetară la Uniunea Politică.

Prof.univ.dr. Marta Christina SUCIU
1. Economia şi societatea bazată pe cunoaştere şi inovare în context european şi internaţional. Provocări
şi oportunităţi pentru România
2. Inovarea în sens larg. Inovarea socială şi antreprenoriatul social. Reţelele colaborative şi clusterele
creativ-inovative. Exemple de bună practică pe plan european şi internaţional
3. Industriile şi domeniile creativ-inovative. Exemple de bună practică pe plan european şi
internaţional. Studii de caz
4. Oamenii creativi şi clasa creativă. Modelul celor trei „T” al lui Richard Florida, managementul
talentului şi managementul diversităţii. Senzitivitatea interculturală şi dialogul intercultural. Exemple
de bune practici. Studii de caz.
5. Comunităţile şi oraşele creative, inovative şi inteligente. Exemple ale unor iniţiative locale şi
regionale . Studii de caz
6. Competitivitatea şi inovarea. Politicile europene de inovare, motor al dezvoltării competitive.
Exemple de bune practici. Studii de caz
7. Strategiile naţionale de cercetare-dezvoltare-inovare. Sistemele naţionale, sectoriale şi regionale de
inovare. Exemple de bune practici
8. Modelul cu trei elice: „universităţi-industrie-guvern”. De la modelul cu trei elice la modelele cu
patru/cinci elice. Exemple de bune practici
9. Metode de benchmarking şi indicatori ai competitivităţii specifici economiei creativ-inovative şi
societăţii bazate pe cunoaştere
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10. Inovarea, co-crearea, cooperarea şi avantajul competitiv sustenabil. Abordări trans şi
interdisciplinare. Dimensiunile economice, sociale, culturale şi ecologice ale economiei creativinovative. Exemple de bune practici.

Conf.univ.dr. Liliana CRĂCIUN
1. Impactul crizei economice asupra corupţiei în cadrul modelelor sociale europene din economie.
2. Politica europeană de coeziune în România- Impactul şi rezultatele acesteia asupra reducerii
disparităţilor.
3. Dezvoltarea procesului investiţional prin atragerea de fonduri europene.
4. Coeziunea teritorială - baza integralităţii Uniunii Europene.
5. Dezvoltarea de activităţi alternative in mediul rural. Studiu de caz.

Conf.univ.dr. Dragoş HURU
1.
2.
3.
4.
5.

Microeconomia şi sistemul modelului european
Stări de convergenţă şi evoluţia diverselor sisteme de percepţie a globalizării
Politici economice naţionale/unionale
Spaţiul de concurenţă al Uniunii Europene, strategii şi evoluţii ale diverselor pieţe
Politica de dezvoltare şi mediul investiţional al Uniunii Europene

Conf. univ. dr MOSORA (DOBRE) MIHAELA HRISANTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Analiza ex-post a unei concentrări economice
Analiza statistica pe piaţa berii din Romania
Concurenţa în sectorul de telecomunicaţii – indicatori specifici
Determinarea poziţiei dominante (piaţa relevantă, cotele de piaţă, barierele la intrare). Tipuri de abuz.
Cooperare şi coordonare în UE în investigarea cazurilor antitrust şi concentrări economice
Sectoare economice aflate în analiza autorităţilor de concurenţă/Comisiei Europene
Înţelegerile anticoncurenţiale pe pieţele de tip oligopol
Relevanţa testului SSNIP (testul monopolistului ipotetic) în definirea pieţei relevante in cazul
concentrărilor economice; exemple de bune practici ale autorităţilor de concurenţă din Uniunea
Europeana.
9. Elemente de analiză economică în evaluarea abuzului de poziţie dominantă şi a efectelor acestuia;

Conf.univ.dr. Amalia Florina CRISTESCU
1. Perspective ale creşterii economice în UE. Agenda Europa 2020
2. Analiza convergenţei reale în ţările din Europa Centrală şi de Est
3. Relansarea pieţei muncii în Uniunea Europeană din perspectiva Europa 2020
4. Impactul crizei economice asupra modelului european de creştere şi dezvoltare economică
5. Rolul fondurilor structurale în politica de coeziune economică şi socială
6. Coordonarea politicilor în cadrul Uniunii Economice şi Monetare
7. Reforma sistemului financiar în UE
8. Strategii de politică monetară în ţările din Europa Centrală şi de Est
9. Reformarea Pactului de Stabilitate şi Creştere
10. Efectele Modelului Social European asupra pieţei muncii

Conf.univ.dr. Mihaela Roberta STANEF – PUICĂ
1.
2.
3.
4.

Politicile economice comune ca o alternativa la politicile naționale
Modelul social european: trecut, prezent şi viitor
Stabilitate macroeconomica în zona euro
Ce putem învăța din criza economică în privința limitelor integrării europene
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Conf.univ.dr. Daniela Livia TRAŞCĂ
1. Ce implica pentru o tara pregătirea trecerii la euro din perspectiva coordonării?
2. A infirmat criza elementele cadrului gândirii convenționale?
3. Este România pregătită să adere la Uniunea Bancară Europeană?
4. Provocările crizei asupra obiectivelor şi instrumentelor coordonării politicilor macroeconomice în UE28
5. Măsuri de eficientizare a politicilor fiscale naționale în cadrul Uniunii Europene
6. Măsuri de întărire a disciplinei fiscale în noul cadru al coordonării politicilor macroeconomice în UE
7. Implicațiile crizei din Ucraina asupra sistemului financiar din România
8. Implicațiile finanțării dezechilibrului extern asupra performanţelor economiei naţionale
9. Cauzele şi consecințele crizei datoriilor suverane în UE
10. Rolul BCE în gestionarea crizei
Notă: Propunerile de teme sunt orientative. În raport cu opţiunea studenţilor/ cursanţilor acestea vor putea fi
reformulate de comun acord cu cadrul didactic îndrumător

CAPACITATEA MAXIMĂ DE COORDONARE LA NIVEL DE DEPARTAMENT
Pe cicluri de studii si forme de înv.
LICENTA IF: 10 studenti
LICENTA ID /IFR: 10 studenti
MASTERAT: 10 studenti
Director Departament,
Conf. univ. dr. Dragoş HURU
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