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Teme licență  

Aferente disciplinei: Microeconomie 

1. Analiza rentabilității contribuțiilor la sistemul public de pensii. 

2. Grupuri de interese şi legi anticoncurenţiale din România 
(avocaţi, notari, farmacişti, experţi, industria cimentului, industria auto, …) 

3. Ajutorul de somaj între asistentă şi motivația muncii: experiențe străine şi recomandări 
pentru România 

4. Concurența în sectorul X (furnizare/producție energie electrică, telefonie mobilă, 
televiziune, hiper-market, transport, ...) 

 
Aferente disciplinei: Macroeconomie 

 
1. Reforma sistemului sanitar (Experiența românească, experiențe din alte țări) 
2. Concurenţa în educaţie/învăţământ (Experienţa românească, experienţe din alte ţări) 
3. Subvenţiile şi ajutoarele guvernamentale în perioada de tranziţie: o tentativă de 

cuantificare 
4. Politica monetară în România în perioada 1990-2022: efecte asupra creşterii economice 
5. Compararea regimurilor monetare din România şi Bulgaria, Polonia etc 
6. Politici fiscale în România. Cota unică 
7. Politici fiscale în România. Impozitul pe venitul micro-întreprinderilor 
8. „Era mai bine înainte!”. Analiză factuală a nostalgiilor (temă în curs de realizare) 

 
Aferente disciplinei: Economie Europeană 

1. Analiză critică a politicilor UE (PAC, politică industrială, vamală, ...): costuri, beneficii, 
reforme potențiale, comparații cu alternative 

2. Nivelul de convergenţă al României cu criteriile nominale /europene în domeniul 
financiar, bancar, monetar 

3. Evoluția politicii monetare a BCE 
4. Controverse privind globalizarea și creșterea economică 
5. Salariul minim în UE (analiză comparativă, impact etc.) 
6. Relațiile economice UK-UE. Scenarii alternative. (CH, NO, ..., WTO?) 

 
Aferente disciplinei: Globalization and Economic Development 
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 1. România în rapoartele internaţionale (FMI, OECD, UE, World Bank, Index of Economic 

Freedom, Economic Freedom of the World, Transparency International, Freedom House, 

Amnesty International etc.) 

2. Controverse privind globalizarea și creșterea economică 
3. Controverse privind globalizarea și inegalitățile 
4. Globalizare și sărăcie în regiunile / țările X, Y, Z 

 
Aferente disciplinei: Managementul IMM-urilor 

1. Antreprenoriat în educaţie/învăţământ 

2. Antreprenoriat în sectorul medical 

3. Antreprenoriat în domeniul protecției bunurilor și persoanelor 

4. Bariere administrative în mediul de afaceri românesc. Propuneri de reformă pornind de 

la Raportul Doing Business al Băncii Mondiale. (Cu excepția procedurilor de reorganizare 

și lichidare judiciară, subiect tratat anul trecut) 

5. Structura antreprenoriatului în localitatea/regiunea X 

 

Teme disertație 

Aferente disciplinei:  Economie Managerială 

1. Principii de economie aplicate / încălcate / ilustrate la firmele X, Y, … 

2. Asimetria informațională. Probleme și soluții în firmele X, Y... 

3. Eșecuri și reușite în privatizări 

4. Eșecuri și reușite în fuziuni, schimbarea structurii acționariatului etc. 


