Cadre didactice îndrumătoare şi temele pentru licenţă
Prof.univ.dr. Mirela Ionela ACELEANU
1. Transformarea pieţei muncii la nivelul Uniunii Europene: problema şomajului în rândul tinerilor
2. Sistemul de sănătate la nivelul Uniunii Europene – suport al dezvoltării economice ;i sociale
3. Impactul economico-social al depopulării României
4. Economia subterană din punct de vedere al muncii la negru– evoluţii şi tendinţe în România
5. Relaţia dintre educaţie şi ocupare. Mismatch-ul pe piaţa muncii din România
6. Migraţia la nivelul UE. Implicaţii economice, sociale, demografice
7. Efectul salariului minim asupra ocupării forţei de muncă
8. Educaţia în România în contextul strategiei Europa 2020
9. Securitatea energetică în Europa în condiţiile economiei verzi
10. Inserţia tinerilor pe piaţa muncii din România în contextul actual

Prof.univ.dr. Daniela Anca DACHIN
1. Structuri de piaţă şi comportamentul firmei. Studiu de caz.
2. Externalităţi ale proiectelor de investiţii în domeniul energiei regenerabile.
3. Dinamica inegalităţii veniturilor populaţiei în România.
4. Efectul multiplicator al investiţiilor publice în România.
5. Efecte ale investiţiilor străine directe asupra convergenţei productivităţii în cadrul Uniunii Europene.
6. Aplicarea politicii agricole comune în România
7. Consecinţe economice ale declinului demografic în România.
8. Schimbări ale structurilor ocupaţionale în România – o abordare urban-rural.
9. Creşterea economică inteligentă din perspectivă regională.
10. Tranziţia către economia verde – provocări şi aplicabilitate.

Prof.univ.dr. Marin DINU
1.
2.
3.
4.

Consensul de la Washington şi tranziţia în România.
Efectele terapiei graduale. Cazul României.
Analiza comparată a modelelor terapiei de şoc şi tranziţiei graduale pe exemplul României.
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.
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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.
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. Monica DUDIAN
1.
2.
3.
4.
5.

Criza datoriilor suverane în Uniunea Europeană: cauze, consecinţe, soluţii.
Criza datoriilor suverane în America Latină, 1982: cauze, consecinţe, soluţii.
Criza datoriilor suverane: abordare comparativa UE – America Latină.
Oligopolul cooperant. Aplicaţie pe o industrie din România sau din ţările dezvoltate.
Puterea de monopol: cauze şi consecinţe. Aplicaţie pe o industrie din România sau din ţările
dezvoltate.
6. Restructurarea întreprinderilor de stat în Europa Centrală şi de Est.
7. Monopolul în transportul de energie electrică. Abordare pe exemplul României.
8. Oligopolul necooperant. Aplicaţie pe o industrie din România sau din ţările dezvoltate.
9. Definirea pieţei relevante şi determinarea puterii de monopol
10. Paradigma structură - comportament - performanţă şi implicaţiile sale pentru legislaţia antitrust

Prof.univ.dr. Horaţiu DRAGOMIRESCU
1. Faptul stilizat Kaldor şi noua versiune a lui Romer: noi regimuri de dinamică economică în era
digitală
2. Noile tehnologii digitale – vector al schimbării economice
3. Politici macroeconomice de asigurare a stabilităţii financiare: studiu de caz privind România
4. Scenarii privind adoptarea de către România a monedei Euro: fundamentare şi analiză comparativă
5. Rolul reţelelor de companii în economiile emergente. Studiu de caz privind reţele de IMM din
România
6. Rolul clusterelor inovative în susţinerea dezvoltării regionale. Studiu de caz privind România
7. Noul management public – concept, condiţii şi efecte ale punerii în aplicare în Uniunea Europeană
8. Condiţii ale dezvoltării urbane durabile. Studiu de caz privind un mare oraş din România
9. Analiza mediului de afaceri intern din perspectiva uşurinţei iniţierii unei noi afaceri
10. Crearea de valoare socială – obiectiv de dezvoltare a afacerilor. Premise şi implicaţii economice
11. Responsabilitatea socială a companiilor – factor al dezvoltării economice durabile
12. Fenomenologia concurenţei sub incidenţa globalizării
13. Anticiparea situaţiilor de criză – temă prioritară pe agenda internaţională a cercetării economice
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14. Aspecte conceptuale şi practici de management vizând creşterea capacităţii de supravieţuire şi
redresare a companiilor (“resilience”) în medii de afaceri turbulente
15. Analiza tendinţelor privind delocalizarea industriilor prelucrătoare pe direcţia vest-est
16. Oportunităţi de afaceri şi de dezvoltare economică rezultate din noile politici de vecinătate ale
Uniunii Europene pe direcţiile sud şi est
17. Modele economice globale
18. Direcţii de dezvoltare a “economiei verzi” prin reciclarea deşeurilor industriale şi menajere
19. Politici şi instrumente economice de contracarare a încălzirii climatice globale în lumina
concluziilor forumului Rio 20+
20. Stimulente economice pentru participarea individuală la sistemele de inovare deschisă de tip
“crowdsourcing”

Prof.univ.dr. Basarab GOGONEAŢĂ
1. Analiza migraţiei internaţionale a forţei de muncă. Teorii, modele şi aplicaţii actuale
2. Analiza politicii monetare din România. Teorii, modele şi aplicaţii actuale.
3. Analiza politicii fiscale din România. Teorii, modele şi aplicaţii actuale.
4. Analiza pieţei muncii din România. Teorii, modele şi aplicaţii actuale.
5. Analiza pieţei financiare din România. Teorii, modele şi aplicaţii actuale.
6. Analiza cursului de schimb. Teorii, modele şi aplicaţii actuale.
7. Analiza pieţei imobiliare din România. Teorii, modele şi aplicaţii actuale.
8. Analiza creşterii economice. Teorii, modele şi aplicaţii actuale.
9. Analiza strategiei BNR de ţintire directă a inflaţiei. Teorii, modele şi aplicaţii actuale.
10. Analiza echilibrului extern al României. Teorii, modele şi aplicaţii actuale.

Prof.univ.dr. Cătălin Emilian HUIDUMAC PETRESCU
1. Investiţiile străine directe şi globalizarea
2. Politica fiscala şi competitivitatea
3. Criza economică şi strategiile concurenţiale
4. Politica monetară în condiţii de criză. Analiză comparativă.
5. Politica fiscală în condiţii de criză. Analiză comparativă.
6. Incidenţele crizei globale asupra economiei româneşti
7. Investiţiile străine directe şi relansarea economiilor emergente
8. Evaluarea politicilor promovate de România pentru depăşirea crizei
9. Economia subterană – cauze, dimensiuni şi măsuri de diminuare
10. Guvernanţa corporativă şi eficienţa economică
11. Strategii de atragere a investiţiilor străine directe
12. Analiza strategiei de ţintire a inflaţiei în România.
13. Economisire, investiţie şi creştere economică
14. Regândirea politicilor de creştere economică în condiţii de criză economică

Prof.univ.dr. Mariana IOVIŢU
1.
2.
3.
4.

Este piaţa cu adevărat liberă ? Confruntări de idei.
Impactul integrării europene asupra pieţei muncii interne.
Configuraţia economică a Europei după criză.
Impactul delocalizării unor sectoare de activitate asupra performanţelor economice interne. Studiu de
caz (la nivel naţional, european)
5. Raţionalitatea economică în perioadă de criză.
6. Paradigma inflaţie-şomaj într-o nouă abordare.
7. Modelul social european. Competiţie şi responsabilitate socială.
8. Costul de oportunitate al dezvoltării durabile.
9. Impactul distribuţiei forţei de muncă la nivel comunitar.
10. Gestionarea migraţiei forţei de muncă.
11. Globalizarea şi efectele sale sociale.
12. Noile coordonate ale „statului bunăstării”.
13. Politicile sociale comunitare europene.
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Prof.univ.dr. Marius Corneliu MARINAŞ
1. Analiza procesului de convergenţă reală din România. Cauzele decalajelor structurale
2. Analiza eficienţei canalului ratei dobânzii şi canalului creditului în România.
3. Efectele integrării comerciale şi financiare a României cu ţările zonei euro.
4. Comportamentul consumatorilor români – între legea psihologică a lui Keynes şi “animal spirit”.
5. Eficienţa politicilor macroeconomice în condiţiile unui curs de schimb flexibil. Cazul României.
6. Impactul crizei economice şi financiare asupra sectorului privat şi sectorului public din România.
7. Cauzele fricţiunilor de pe piaţa muncii din România. Analiza curbei Beveridge
8. Cauzele decalajelor regionale din România. Cazul regiunii X
9. Analiza stabilităţii financiare a sectorului bancar din 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 gradului de concentrare pe piaţa de energie din România.

Prof.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.

Prof.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.

Prof.univ.dr. Cristian SOCOL
1.
2.
3.
4.
5.

Reguli versus discreţionarism in politica fiscal bugetara. Cazul României
Analiza ciclului de afaceri politic. Cazul României.
Analiza capacitaţii de absorbţie a fondurilor europene. Studiu de caz – România
Analiza structurii si efectelor investiţiilor străine directe în România.
Analiza criteriilor de adoptare a monedei euro. Studiu de caz - România.
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6. Mecanismele de rezolvare a datoriilor suverane din zona Euro.
7. Analiza strategiei inflation targeting în ţările emergente. Cazul României
8. Cauze şi efecte ale economiei subterane. Situaţia României
9. Avantaje şi Dezavantaje ale aderării României la zona euro
10. Experienţe ale ajustărilor fiscale largi. Cazul României
11. Creşterea economică endogenă. Studiu de caz: strategii europene de inovare şi competitivitate.
Implicaţii pentru România
12. Analiza politicilor publice privind înlăturarea rigidităţilor structurale pe piaţa muncii. Cazul
României

Prof.univ.dr. Marta Christina SUCIU
1. Economia post-criză. Managementul competent al crizelor de natură complexă ce se manifestă în
societatea contemporană. Exemple de bune practici. Studiu de caz
2. Dezvoltarea economico-socială sustenabilă. Creşterea economică endogenă şi rolul capitalului uman
şi a investiţiei în capitalul uman. Exemple de bune practici.
3. Politicile active de ocupare şi de protecţie socială. Investiţia în educaţia derulată de-a lungul întregii
vieţi. Exemple de bune practici. Studiu de caz
4. Dincolo de PIB. Metode alternative de evaluare, interpretare şi monitorizare a performanţelor
economice. Diversitatea indicatorilor macroeconomici şi a metodelor de benchmarking în economia
şi societatea bazată pe cunoaştere şi inovare. Poziţia României în diversele sisteme de benchmarking
utilizate pe plan european şi internaţional
5. Economia urbană şi economia regională. Politicile economice dedicate unei dezvoltări locale
sustenabile, inteligente şi inclusive. Exemple de bune practici.
6. Antreprenoriatul social şi responsabilitatea socială corporatistă. Exemple de bune practici. Studiu de
caz
7. Abordări interdisciplinare şi interferenţele dintre ştiinţa economică şi alte domenii ale cunoaşterii.
Economia comportamentală. Economia mediului. PIB-ul verde. Exemple de bune practici. Studii de
caz
8. Economia de ramură. Cazul industriilor şi domeniilor creativ-inovative ca sursă a avantajului
competitiv sustenabil pe termen lung. Exemple de bune practici. Studiu de caz
9. Oligopolul şi teoria jocurilor în contextul societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere şi inovare.
Exemple de bune practici. Studiu de caz
10. Competiţia monopolistică. Exemple de bune practici. Studiu de caz.

Conf.univ.dr. Liliana CRĂCIUN
1. Rolul întreprinderilor mici şi mijlocii în dezvoltarea activităţii economice. Studiu de caz.
2. Analiza pieţelor în curs de dezvoltare.
3. Gestionarea situaţiilor de criză Modelarea conceptuală la nivel micro-macro.
4. Infrastructură sau investiţii străine directe? O analiză a implicaţiilor strategiei guvernamentale pentru
dezvoltarea economică.
5. Globalizarea, structura economiei mondiale şi dezvoltarea economică.
6. Dimensiunile istorice şi internaţionale ale crizei economice din 2007 şi 2008.
7. Cât de costisitoare este criza datoriilor? Studiu de caz România.
8. Impactul crizei financiare. Studiu de caz România.
9. Dezvoltarea procesului investiţional prin atragerea de fonduri europene.
10. Piaţa muncii. Politicile active de ocupare. Studiu de caz Romania.

Conf.univ.dr. Alina Ştefania CREŢU
1.
2.
3.
4.

O analiză economică de actualitate a serviciilor de turism în contextul globalizării
Mobilitatea forţei de muncă în contextul modelului social european – analiză în cadrul submodelelor
Implicaţiile crizei economice globale asupra creşterii şi dezvoltării economice
Politici, strategii si practici actuale privind ocuparea forţei de muncă în contextul creşterii calităţii
vieţii
5. Analiza flexicurităţii pieţei muncii in condiţiile crizei economice si ale unui management performant
al resurselor umane
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6. Flexicuritatea pieţei muncii si utilizarea eficientă a resurselor umane. Analiza relaţiei dintre angajat şi
angajator
7. Aspecte ale principalelor modele de ocupare a forţei de muncă
8. Îmbătrânirea demografică în contextul crizei economice – o provocare a politicilor ocupaţionale în
secolul XXI
9. Analiza implicării motivaţionale în activităţile economice
10. O analiză a structurilor şi evoluţiilor pe piaţa muncii la nivelul Uniunii Europene
11. Economia comportamentală – o abordare economică reconsiderată. Cum putem evita o altă criză in
viitor? Cum putem gestiona actuala criza?
12. Optimizarea raportului eficienţă-satisfacţie în plan profesional-reper strategic al calităţii vieţii
13. Politica monetară promovată de BNR – actualitate şi perspectivă
14. Inserţia şi reinserţia resurselor umane pe piaţa muncii în contextul problemelor socio-economice
actuale
15. Aspecte economice ale sistemului de sănătate
16. Analiza relaţiei sistemul educaţional – piaţa muncii – calitatea vieţii
17. Analiza comparativă a indicatorilor macroeconomici în statele membre UE
18. O nouă valenţă a conceptului modern de guvernanţă corporativă în contextul globalizării şi crizei
economico-financiare

Conf.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.

Conf.univ.dr. Mina FANEA IVANOVICI
1. Comportamentul consumatorului şi particularităţile acestuia în noua economie.
2. Economia creativă şi domeniile creativ-culturale. Studiu de caz domeniul/industria …...
3. Economia ideilor şi a proprietăţii intelectuale.
4. Clasa creativă şi societatea creativă.
5. Externalităţile negative în consum şi modalităţi de creştere a bunăstării sociale
6. Externalităţile pozitive în consum. Studiu de caz ….
7. Analiza oportunităţii implementării salariului minim. Studiu de caz asupra economiei…..
8. Criza economică şi efectele acesteia în zona sud-est europeană. Analize comparative.
9. Noi dezvoltări în economia actuală. Analiza pieţei energiilor verzi/alternative.
10. Dezvoltarea reţelelor de socializare (social media) şi impactul acestora asupra mediului de afaceri.
11. Pieţe online şi mediul concurenţial virtual. Poziţionări şi factori de influenţă. Studiu de caz asupra
pieţei….

Conf.univ.dr. Dragoş HURU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Raritate în economie
Piaţa, mecanism de organizare a economiei.
Comportamente, acţiuni şi decizii ale consumatorilor
Echilibrul, strategii şi eficienţa firmelor/pieţelor
Teoria jocurilor şi strategii economice
Concurenţa şi evoluţii în spaţiul de concurenţă
Politici economice şi situaţii ale aplicării acestora
Modele de economie, evoluţie, economie comparată la nivel micro şi macro.
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Conf.univ.dr. Anca Gabriela MOLĂNESCU
1. Impactul crizei financiare internaţionale asupra economiei României
2. Analiza creşterii economice din România în perioada 2008-2013
3. Bursa şi drumul ei prin ceaţa tranziţiei în România
4.Analia rentabilităţii la S.C……
5. Şomajul în rândul tinerilor în România
6. Speculaţii pe piaţa imobiliară din Germania
7. Politica veniturilor bugetare în România. Structuri. Tendinţe
8. Agricultura – şansă pentru o Românie competitivă pe plan internaţional
9. Analiza strategiei de ţintire a inflaţiei în România
10. Risc şi prudenţă în sistemul bancar românesc

Conf.univ.dr. Nicolae MOROIANU
1. Finanţarea activităţii unui agent economic prin emisiunea de obligaţiuni.
2. Finanţarea activităţii unei administraţii publice prin emisiunea de obligaţiuni.
3. Evoluţia economiei mondiale fără USD.
4. O monedă unică pentru toate schimburile internaţionale.
5. Evoluţia economiei mondiale doar cu bitcoin.
6. Dezvoltarea strategică prin iniţial public offering (IPO) .
7. Creşterea şi dezvoltarea activităţii prin majorarea de capital pentru o societate listată.
8. Eficienţa administrării prin proprietate publică a statului sau proprietate privată a statului.
9. Creşterea economică între modele teoretice şi realitatea economică.
10. Conflictul militar impuls sau frână a creşterii economice.

Conf.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

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

Efectul salariului minim asupra şomajului.
Oligopolul şi teoria jocurilor.
Strategii de preţ pe piaţa de monopol.
Analiza şomajului la nivel regional pe forţei de muncă din România.
Analiza inegalităţii veniturilor pe forţei de muncă din România.
Analiza migraţiei forţei de muncă din România. Cauze şi consecinţe
Concurenţa în sectorul de telecomunicaţii – indicatori specifici
Analiza discriminării pe piaţa forţei de munca din România

Conf.univ.dr. Marius Cristian PANĂ
1. O analiză privind semnificaţia instituţiilor în economie şi societate;
Cuvinte cheie: instituţii, drepturi de proprietate, contract, dezvoltare economică.
2. Instituţii economice şi dezvoltare. Critica ajutoarelor externe;
Cuvinte cheie: instituţii economice, economie internaţională, ajutoare externe, dezvoltare economică.
3. Antreprenoriat şi performanţă economică. Semnificaţii şi relaţii de cauzalitate;
Cuvinte cheie: instituţii, microeconomie, economie publică, distribuirea avuţiei.
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4. Multpilicatorii cheltuielilor guvernamentale. O analiză critică;
Cuvinte cheie: macroeconomie, ciclul de afaceri, multiplicatori keynesieni, economisire, investiţii.
5. Dinamica politicii fiscale. Implicaţii asupra statelor UE;
Cuvinte cheie: instituţii, taxare, statul bunăstării, redistribuirea avuţiei.
6. Diferenţe calitative ale mediilor de afaceri şi dinamica investiţiilor în UE;
Cuvinte cheie: microeconomie, antreprenoriat, reglementare guvernamentală, investiţii.
7. Instituţii ale pieţei muncii. În căutarea compatibilităţii între educaţie şi ocupare.
Cuvinte cheie: economie instituţională, venituri, şomaj, reglementarea muncii, costul muncii.
8. Educaţia superioară şi performanţa economică: cazul supraeducării;
Cuvinte cheie: capital uman, distribuirea veniturilor, piaţa muncii.
9. Educaţie şi dezvoltare. O analiză critică din perspectiva economiei instituţionale;
Cuvinte cheie: educaţie, economia dezvoltării, economie instituţională, capital uman.
10. Educaţie şi democraţie. O analiză instituţională.
Cuvinte cheie: educaţie, instituţii, externalităţi pozitive.

Conf.univ.dr. Chiva Marilena PAPUC
1. Eşecul pieţei şi rolul economic al guvernului
2. Internalizarea costurilor externe şi rentabilitatea firmelor care poluează mediul înconjurător
3. Eşecul intervenţiei guvernamentale şi implicaţiile asupra nivelului de trai
4. Instabilitatea mediului de afaceri şi fuga capitalurilor
5. Performanţele pieţelor cu structura de oligopol şi legislaţia antitrust
6. Piaţa telecomunicaţiilor sub impactul interdependentelor şi înţelegerilor oligopoliste
7. Politica de dezvoltare regională a Uniunii Europene. Studiu de caz România
8. Priorităţi ale politicii sociale în Uniunea Europeană. Studiu de caz România
9. Combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale provocări globale, soluţii locale
10. Întreprinderile mici şi mijlocii sub impactul fondurilor structurale: perspective oportunităţi şi limite
11. Analiza mediului de afaceri şi perspectivele dezvoltării regionale. Studiului de caz pe regiuni…

Conf.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. Strategii de reformă a învăţământului românesc
7. Rolul asistenţei financiare externe în dezvoltarea economică a Lumii a Treia
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.

Conf.univ.dr. Mihaela Roberta STANEF PUICĂ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uniunea Europeană în contextual ieşirii din criza economică globală
Cum au alimentat politicile economice naţionale criza economică globală în Europa
Cum s-au transformat politicile comune şi naţionale după criza economică globală
Reconstrucţia zonei euro: rolul politicilor sociale europene
Care au fost căile sustenabile de depăşire a crizei economice în zona euro
Dezvoltarea agriculturii în vederea unei creşteri economice sustenabile. Cazul României
Disparităţile dintre urban şi rural – soluţii şi perspective
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Conf.univ.dr. Andreea Claudia ŞERBAN
1. Agricultura: capcană sau potenţial de dezvoltare pentru România
2. China şi noua ordine economică mondială
3. Salariul minim – rigiditate pe piaţa muncii în UE
4. Modalităţi de măsurare a costurilor şomajului. Analiză pe exemplul României
5. Durata şi nivelul ajutoarelor de şomaj – efecte asupra şomajului
6. Inegalităţi economice şi sociale în UE
7. Criza demografică în UE: cauze şi consecinţe
8. Ocuparea în rândul tinerilor: prioritate la nivelul UE
9. Sărăcie şi excluziune socială. Analiză pe exemplul României
10. România şi adoptarea mondei Euro

Conf.univ.dr. Daniela Livia TRAŞCĂ
1. Cat de mare este deficitul de competitivitate al României?
2. Care sunt cauzele scăderii ISD-urilor in Romania?
3. Care este impactul întârzierii reformelor asupra performantelor economiei României?
4. De ce are Romania cea mai slaba absorbţie a fondurilor europene din UE?
5. Cat de mari sunt riscurile transformării pieţei din Romania într-o piaţă de consum?
6. Constituie reindustrializarea României o prioritate?
7. Riscurile companiilor din Romania în noul context macroeconomic
8. Cat de vulnerabile sunt companiile autohtone in fata companiilor străine?
9. Eficienţa politicilor agricole în România
10. Cum poate deveni România un activ al integrării în Uniunea Europeana?

Conf.univ.dr. Daniela VÎRJAN
1. Aşteptările tinerilor din România cu privire la ocuparea forţei de muncă în contextul crizei globale
2. Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru stimularea îmbătrânirii active
3. Rolul educaţiei şi pregătirii profesionale în scopul creşterii economice
4. Economia socială: de la afacere la profit social
5. Paradoxul bunăstării: se poate trăi mai bine consumând mai puţin?
6. Cine trebuie să îşi asume responsabilitatea faţă de sănătatea populaţiei şi a mediului?
7. Responsabilitatea socială în IMM-uri
8. Educaţie şi dezvoltare prin economie socială
9. Către un nou stil de viaţă: a trăi bine în cadrul anumitor limite.
10. Produsul intern brut – indicator orb faţă de crizele economice şi sociale

Conf.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
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Lect.univ.dr. Alexandru Dumitru BODISLAV

1. Rolul pieţei şi al guvernului
2. Mecanismele creşterii economice
3. Principii, obiective şi instrumente ale Politicii de Creştere Economică
4. Efectele politicilor de creştere economică. Cazul României
5. Drepturi de proprietate, guvernanţă corporativă şi companiile de stat
6. Capitalism, libera antrepriză şi corporaţia
7. Board-ul director, creierul corporaţiei
8. Strategia corporativă, motorul evoluţiei corporative
9. Cadrul şi viziunea asupra crizelor financiare
10. Analiza guvernanţei statale din România în perioada 1990 – 20...
11. Pârghiile economice utilizate pentru obţinerea creşterii economice
12. Globalizarea şi influenţele macroeconomice actuale
13. Crearea unei legături funcţionale între bunăstare socială şi profit
14. Imaginea de ansamblu asupra comportamentului la risc în cadrul UE11
15. Guvernanţa corporativă, multi-naţionalismul instituţional şi presiunea multiculturală

Lect.univ.dr. Alexandra FRĂŢILĂ
1. Reguli versus discreţionarism de practică a politicilor macroeconomice
2. Mecanisme şi strategii de politică monetară practicate în UE
3. Analiza ciclicităţii politicii fiscal-bugetare în UE şi impactul acesteia asupra activităţii economice
4. Risc, incertitudine şi politică monetară în UE
5. Analiza sustenabilităţii datoriei publice în UE
6. Impactul politicii de coeziune asupra creşterii economice
7. Modele de creştere economică ale ţărilor din Europa Centrală şi de Est
8. Analiza mixului de politici monetare şi fiscal - bugetare în zona euro.
9. Reglementarea versus dereglementarea sistemului bancar în UE
10. Impactul turbulenţelor economice asupra pieţei muncii

Lect.univ.dr. Ioana Andrada GAVRIL (MOLDOVAN)
1. Metode de îmbunătăţire a performanţei pieţei de capital în cadrul economiei româneşti
2. Privatizarea companiilor de stat în România: Pro sau Contra?
3. Problema deficitului bugetar în România: metode de optimizare a colectării
4. Schimbări de paradigmă impuse de criza financiară globală din 2008
5. Sustenabilitatea – un deziderat important al dezvoltării economice
6. Trade-off-uri impuse de recesiunea economică. Cazul României
7. Rolul sistemului financiar în promovarea dezvoltării economice sustenabile
8. Relaţii biunivoce între sistemul financiar şi economia reală. Analiză empirică la nivelul României
9. Globalizarea financiară: avantaje şi costuri în procesul dezvoltării economice
10. Reglementare şi dereglementare în sistemul financiar: o analiză normativă

Lect.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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Lect.univ.dr. Liviu Cătălin MORARU
1. Inflaţia şi criza economică/ financiară
2. Inflaţia şi influenţele ei asupra politicii fiscale
3. Crizele datoriilor suverane şi efectele asupra inflaţiei
4. Oportunităţile de investiţii şi crearea de locuri de muncă
5. Crizele economice şi investiţiile
6. Riscul, incertitudinea şi creşterea economică
7. Politica de ţintire a inflaţiei şi eficienţa sa
8. Efectele duratei şomajului asupra salariului real
9. Şomajul şi ciclurile economice
10. Actualitatea Curbei Phillips

Lect.univ.dr. Anca Maria PARASCHIV (GHERMAN)
1. Analiza tendinţelor politicii monetare la nivel mondial în funcţie de contextul macroeconomic.
2. Problematica asigurării macrostabilităţii în condiţii de volatilitate crescută a variabilelor economice.
3. Efectul de contagiune în ceea ce priveşte şocurile externe. Modalităţi de cuantificare şi atenuare a
efectelor în economie.
4. Rolul şi eficienţa finanţării externe şi a recomandărilor formulate de Instituţiile Financiare
Internaţionale.
5. Rolul şi eficienţa politicilor economice conjuncturale în criza economică.
6. Sinergia politicilor economice de macrostabilizare şi a politicilor economice structurale.
7. Compromisul pe termen scurt între dezechilibrul pieţei monetare şi dezechilibrul pe piaţa muncii.
Cazul României.
8. Măsuri economice luate în criză. Impactul şi eficienţa acestora pe plan mondial.
9. Scenariul aderării României la Zona Euro.
10. Provocări şi tensiuni în Zona Euro. Cazul Greciei.
11. Alternanta ciclurilor economice în România; decizii economice aferente.
12. Evoluţia şi funcţionarea pieţei monetare în România. Decizii de politică monetară în ultimii 20 de
ani.
13. Funcţionarea mecanismelor de transmisie ale politicii monetare de-a lungul succesiunii fazelor
economice.
14. Caracteristici şi provocări ale pieţei muncii în România.
15. Regimuri de curs de schimb. Impactul acestei alegeri asupra unor variabile macroeconomice cheie
(ex: import, export, inflaţie, şocurile asimetrice etc.).
16. Evoluţia inflaţiei în România. BNR în gestionarea acestui dezechilibru.
17. Evoluţia interacţiunilor comerciale între Statele Lumii având ca punct de plecare fenomenul
globalizării.

Lect.univ.dr. Raluca Andreea POPA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Factori de determinare ai investiţiilor străine directe. Cazul economiilor emergente
Perspective asupra investiţiilor străine directe în contextul crizei economice
Rolul ISD pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor în România
Analiza competitivităţii economiei româneşti
Analiza structurilor de piaţă. Studiu de caz: monopolul sau oligopolul sau monopolistică
Evoluţia întreprinderilor mici şi mijlocii din România - analiza comparativa pe 4 ani
Impactul crizei financiare asupra investiţiilor străine directe. Cazul României.
Dezvoltarea financiară şi creşterea economică în Europa Centrală şi de Est
Finanţarea dezvoltării în Europa Centrală şi de Est
Rolul investiţiilor străine directe în dezvoltarea durabilă. Cazul României
Impactul responsabilităţii sociale corporative asupra dezvoltării durabile.
Costuri si beneficii ale investiţiilor străine directe într-o economie emergentă.
Analiza evoluţiei principalelor sectoare de activitate. Cazul României
Întreprinderea sustenabilă. Noi provocări şi strategii pentru îmbunătăţirii sustenabilităţii corporative
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Asist.univ.dr. George Ştefan
Numai în dublă coordonare
1. Efectele economice şi sociale ale sistemelor redistributive din Uniunea Europeană
2. Modelul Social European şi funcţia de macrostabilizare a sistemelor de protecţie socială
3. Constrângeri ale politicilor fiscale pro-creştere în statele membre ale Uniunii Europene
4. Rolul politicii sociale în atenuarea şocurilor asimetrice la nivelul zonei euro
5. Construcţia sistemelor de protecţie socială în Europa. Evoluţie şi etape istorice principale
6. Teza dependenţei structurale şi impactul socio-economic al liberalizării conturilor de capital în
ţările din Europa Centrală şi de Est
7. Transformări structurale în procesul dezvoltării economice
8. Inegalităţile de venituri şi crizele financiar-bancare
9. Impactul măsurilor de consolidare fiscală asupra Modelului Social European
10. Efectele sistemelor de impozitare şi de alocare a beneficiilor sociale asupra pieţei munci
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 studenţi
LICENTA ID /IFR: 10 studenţi
MASTERAT: 10 studenţi
Director Departament,
Conf. univ. dr. Dragoş HURU
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