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Programul de MASTER ECONOMIE EUROPEANĂ 
 

Cadre didactice îndrumătoare şi temele pentru disertaţie*  

 

*Propunerile de teme sunt orientative. În 

raport cu opţiunea studenţilor/ cursanţilor 

acestea vor putea fi reformulate de comun 

acord cu cadrul didactic îndrumător 

 
Prof.univ.dr. Horațiu Dragomirescu 

 
1. Modelul triplei spirale al parteneriatului inter-instituţional pentru inovare. Experienţe şi perspective în 

context european 

2. Pirateria informatică: origini, implicaţii, remedii. Studiu de caz 

3. Politici publice în domeniul informaţiei: principii şi instrumente. Aspecte specifice pentru Uniunea 

Europeană la nivel comunitar şi la nivel de state membre 

4. Regimuri economice de acces la informaţia ştiinţifică: comparaţie între accesul deschis şi accesul cu 

plată 

5. Strategiile de piaţă ale giganţilor digitali: Google, Apple, Facebook, Amazon şi Microsoft  

 
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 

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. Adoptarea monedei euro în România. Argumente pro şi contra.  

3. Este zona euro o zona monetară optimă? 

4.  Criza datoriilor suverane în zona euro. Implicaţii asupra României 

5.  Criza financiară internaţională. De la cauze la soluţii.   

6. Criza financiara internaţională. Implicaţii asupra României 

7. Costuri versus beneficii ale intrării României în zona euro. 

8. Adoptarea monedei euro în statele ECE. 

9. Politici monetare neconvenţionale. Cauze şi consecinţe 
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10.  Viitorul zonei euro. Provocări şi soluţii 

11. Rolul politicii fiscale în criza financiară actuală. De la teorie la practica.  

 

Prof.univ.dr. Cristian SOCOL 
1. România 2030 - 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 discreţionarism în politica fiscal bugetara. Cazul Uniunii Europene 

9. Analiza ciclului de afaceri politic. Cazul Uniunii Europene. 

10. Despre sustenabilitatea revenirii economice post-pandemie. Studiu de caz pe exemplul României.  

11. Despre relevanța indicatorilor de avertizare timpurie pentru prevenirea crizelor economice/financiare. 

Studiu de caz pe exemplul României.    

 

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 

6. Strategii economice în Uniunea Europeană 

7. Strategii ale politicilor publice în Uniunea Europeană 

8. Strategii de concurență în Uniunea Europeană 

9. Strategii pentru competitivitate în Uniunea Europeană 

10. Coordonare ṣi cooperare în abaterile de la legea concurenței în Uniunea Europeană 

11. Abuz de concurență în Uniunea Europeană 

12. Concentrări ṣi cooperare în Uniunea Europeană 

13. Analize ṣi cercetări în domeniul concurenței în Uniunea Europeană 

14. Transformări economice sub impactul inteligenței artificiale, roboților ṣi machine learning 

15. Rețele economice creatoare de bunăstare în UE 

 

Conf.univ.dr. Amalia Florina CRISTESCU 
1. Noile perspective ale creşterii economice în UE. Agenda Europa 2030 

2. Analiza convergenţei reale în ţările din Europa Centrală şi de Est 

3. Evoluția pieţei muncii în Uniunea Europeană 

4. Impactul crizei COVID-19 asupra creșterii și dezvoltării economice în țările UE 

5. Rolul fondurilor structurale în politica de coeziune economică şi socială în țările Central și Est Europene 

6. Coordonarea politicilor în cadrul Uniunii Economice şi Monetare 

7. Rolul politicilor regionale europene în realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale 

8. Strategii de politică monetară în ţările din Europa Centrală şi de Est 

9. Efectele crizei sanitare COVID-19 asupra criteriilor de convergență la nivelul statelor UE  

10. Efectele Modelului Social European asupra pieţei muncii la nivel regional 

 

Conf.univ.dr. Mihaela Roberta STANEF – PUICĂ 

1. Politicile economice comune ca o alternativa la politicile naţionale 

2. Modelul social european: trecut, prezent şi viitor 

3. Stabilitate macroeconomica în zona euro 

4. Ce putem învăţa din criza economică în privinţa limitelor integrării europene 

 

Conf.univ.dr. Daniela Livia TRAŞCĂ 
1.      Ce implică pentru o ţară pregătirea trecerii la euro din perspectiva coordonării? 

2.      A infirmat criza elementele cadrului gândirii convenţionale? 
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3.      Este sau nu necesară o nouă reformă a guvernanţei la nivelul zonei euro? 

4.      Provocările crizei asupra obiectivelor şi instrumentelor coordonării politicilor macroeconomice în UE 

5.      Măsuri de eficientizare a politicilor fiscale naţionale în cadrul Uniunii Europene 

6.      Măsuri de întărire a disciplinei fiscale în noul cadru al coordonării politicilor macroeconomice în UE 

7.      Este Semestrul European eficient în întărirea coordonării politicilor economice în zona euro?  

8.      Implicaţiile finanţării dezechilibrului extern asupra performanţelor economiei naţionale 

9.      Cauzele şi consecinţele crizei datoriilor suverane în UE 

10.  Rolul BCE în gestionarea crizei datoriilor suverane 

11. Eficienţa şi limitele politicilor structurale in zona euro 

12. Implicațiile programelor de stabilitate 2021 pentru politicile fiscale din zona euro 

13. Impactul pandemiei COVID-19 asupra pieţei muncii din zona euro 

14. Planul de redresare al UE: transformarea crizei în oportunitate? 
 

Conf.univ.dr. Alexandru Dumitru BODISLAV 
1. Rolul pieţei şi al guvernului din perspectiva comunitară 

2. Mecanismele creşterii economice în cadrul Uniunii Europene 

3. Efectele politicilor de creştere economică. Cazul României şi incluziunea la nivel european 

4. Drepturi de proprietate, guvernanţă corporativă şi companiile de stat – o perspectivă europeană 

5. O viziune asupra capitalismului european 

6. Cadrul şi viziunea asupra crizelor financiare 

7. Analiza guvernanţei statale din România în perioada 1990 – 20... 

8. Guvernanţa corporativă, multi-naţionalismul instituţional şi presiunea multiculturală la nivelul Uniunii 

Europene 

9. Reglementare vs. Dereglementare pe piaţa energiei din interior Uniunii Europene 

10. Cercetare – Inovare – Dezvoltare la nivelul Uniunii Europene 

11. Relaxarea cantitativă şi dezechilibrele pe care le creează 

12. Viitorul Uniunii Europene – o perspectivă pragmatică 

13. Business Intelligence  aplicat în eficientizarea guvernării statale 

14. Inteligenţa Artificială utilizată ca flux de dezvoltare socio-economică 

15. Lumea în anul 2040 – Influența Inteligenței Artificiale Extinse, Automatizării și Robotizării 
 

Lect.univ.dr. Andrei Hrebenciuc 
1. Modelul european de integrare şi analiza costurilor şi beneficiilor aferente aderării la Zona Monetară 

Optimă 

2. Criza datoriilor suverane şi influenţa ei asupra modelului european 

3. Armonizarea politicilor fiscale naţionale ca soluţie la criza datoriilor suverane 

4. Coordonarea politicilor macroeconomice în Zona Euro 

5. Echilibrul macroeconomic al României sub spectrul criteriilor de la Maastricht 

6. Analiza sistemului bancar european în etapa formării Uniunii Bancare  

7. Eficienţa politicii monetare a BCE în cadrul economic post-criză 

8. Analiza ţintirii directe a inflaţiei în noul context macroeconomic global 

9. Rolul modelului european şi avantajele comparative ale sistemului economic 

10. Deficitul de legitimitate al Uniunii Europene în raport cu statele naţionale 
 

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 CADRU DIDACTIC    

Pe cicluri de studii si forme de înv.  

MASTERAT: 10 studenți 

Director Departament, 

Conf. univ. dr. Dragoş HURU 


