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Coordonator doctorat Număr 

locuri 

propuse 

Teme de cercetare scoase la concurs 

Prof.Univ.Dr. 

 Anca Dachin 

1 1.Strategii alternative pentru decuplarea creșterii 

economice de creșterea consumului de resurse naturale 

(Alternative strategies for decoupling economic growth 

from the increase of natural resource use) 

2. Integrarea europeană și economiile de scară - 

impactul asupra structurii producției țărilor Central şi 

Est-Europene (European integration and economies of 

scale – impact on production structures in Central and 

East-European countries). 

Prof.Univ.Dr. 

Marin Dinu 

1 1.Convergența economică în modelele integrative de 

economie (The economic convergence in integrative-

economy models) 

2.Globalizarea în economie şi societate (Globalization 

in economy and in society) 

Prof.Univ.Dr. 

Monica Dudian 

2 1. Tehnici de măsurare și monitorizare a condițiilor de 

afaceri (Techniques for measuring and monitoring 

business conditions) 

2. Combaterea săraciei și excluziunii: rolul 

antreprenoriatului social (Combating poverty and 

exclusion: the role of the social entrepreneurship) 

3. Evaluarea puterii pe piață: vechea paradigmă  

structura-comportament-performanță și teoria daunelor 

("theory of harm") (Assessing market power : the old 

paradigm structure–conduct–performance and the 

theory of harm).  

4. Modele de evaluare a riscului suveran (Sovereign risk 

rating models) 

Prof.Univ.Dr. 

Cătălin Huidumac 

2 1. Modelul de dezvoltare a Chinei. Perspectivă socio-

economică.( China's development model. Socio-

economic perspective) 

2. Politici de dezvoltare  în economiile emergente din 

Asia (Development policies in Asian emerging 

economies) 

Prof.Univ.Dr. 

Mariana Iovițu 

2 1.-Tendințe și asimetrii contemporane în U.E (Current 

developments and asymmetries in EU.) 

2. Dimensiunile sistemului economic-ecologic-social 

în perspectiva restrictivă a dezvoltării durabile (The 



dimensions of the social-economic-ecological system in 

the restrictive context of durable development) 

Prof.Univ.Dr. 

Marius Marinaș 

1 1.Impactul Pactului Fiscal asupra managementului 

politicii fiscale (Impact of the Fiscal Pact on fiscal 

policy management) 

2. Analiza critică a salariului minim. Cazul României. 

(Critical analysis of the minimum wage. Case study – 

Romania.) 

Conf.Univ.Dr. 

Cristina Raluca Gh. 

Popescu 

1 1.Strategii integrate de dezvoltare durabilă la nivelul 

comunităților locale (Integrated strategies for 

sustainable development in local communities) 

Prof.Univ.Dr. 

Gheorghe Popescu 

3 1. Structuri macroeconomice în România postsocialistă: 

realități, evaluări (analize) comparative, deziderate, 

consecințe. (Macroeconomic structures in post-socialist 

Romania: realities, comparative assessments/analyses, 

goals, consequences) 

2.Strategii și politici de creștere si stabilitate 

macroeconomică (Strategies and policies for growth 

and macroeconomic stability) 

3.Provocări ale sectorului public în economia 

integrată/globală (Challenges of public sector to 

integrated/global economy)  

4.Tendințe în economia de piață a țărilor emergente. 

Convergența și divergența (Trends in the emerging-

market economies. Convergence and divergence) 

5.Construcția pieței europene unice și politicile 

sectoriale (The construction of the single European 

market and the sectoral policies) 

6.Politici de dezvoltare ale Uniunii Europene  

(The European Union's  development policies) 



Prof.Univ.Dr. 

Christina Suciu 

3 1. Economia cultural-creativă. Sectoarele cultural-

creative, motoare cheie ale unei dezvoltări umane 

sustenabile (Cultural and creative economy. 

Cultural and creative sectors as key engines for a 

sustainable human development) 

2. Clusterele creativ-inovative şi rolul acestora pentru 

dezvoltarea locală şi sectorială (Creative and 

innovative clusters and their role for the local and 

sectoral development). 

3. Comunităţile cultural-creative inteligente. Oraşe 

creativ-inovative şi inteligente (Cultural, creative 

and smart communities. Creative-innovative and 

smart cities). 

4. Capitalul intelectual, cunoaşterea şi clasa creativă - 

surse principale ale avantajului competitiv 

sustenabil pe termen lung (Intellectual capital, 

knowledge and creative class – main sources for a 

long-run sustainable competitive advantage).  

5. Inovare, antreprenoriat şi educaţie antreprenorială. 

Cultura excelenţei, responsabilitatea socială 

corporatistă şi excelenţa în afaceri (Innovation, 

entrepreneurship and entrepreneurship education. 

The culture of excellence, corporate social 

responsibility and business excellence). 

6. Investiţia în educaţia derulată pe parcursul întregii 

vieţi. Gestionarea şi dezvoltarea competenţelor 

cheie şi a talentelor (Investment in life long 

learning. Managing and developing core 

competences and talents).  

7. Abordări interdisciplinare în economie. Economia 

activelor intangible. Economia comportamentală. 

Economia cu emisii scăzute de carbon. Economia 

digitală şi principalele aplicaţii ale ştiinţelor 

complexităţii şi a reţelelor neuronale în economie 

(Cross disciplinary approaches in economics.  

Intangible assets economics. Behavioural 

economics. Low carbon emission economics. 

Digital economics and main applications of 

neuronal and complexity sciences in economics) 

8. Rolul şi impactul potenţial al reţelelor sociale 

online în economie (tema 7 propusă de ICI 

Bucureşti) / (The role and potential impact of 

social online networking in the economy) 

9. Evoluţia modelelor socio-economice: economia 

circulară – economia verde – economia albastră. 

Impactul potenţial în plan economic şi social (tema 



13 propusă de Ministerul Mediului si Agriculturii) / 

(The evolution of socio-economic models: circular 

economics-green economics-blue economics. 

Potential socio and economic impact) 

10. Modelele macro-financiare. Relaţiile dintre 

stabilitatea financiară şi performanţa 

macroeconomică (tema 7 propusă de Autoritatea de 

Supraveghere Financiară) / (Macro and finanicial 

models. The correlation between financial stability 

and macroeconomics performace). 

11. Sistemul financiar-bancar - factor al 

competitivităţii şi dezvoltării sustenabile. 

Stabilitatea financiară şi politicile macroprudenţiale 

(tema 8 propusă de Autoritatea de Supraveghere 

Financiară) /  (Financial and banking system as a 

key factor for competitivity and sustainable 

development. Financial stability and 

macroprudential policies). 

12. Analiza comparativă la nivel internaţional a 

schemelor de pensii private (temă propusă la 

punctul III, privind piaţa pensiilor private)/ 

(International comparative analysis of private 

pensions schedules) 

13. Avantaje şi dezavantaje ale sistemului de pensii din 

România comparativ cu alte scheme de pensii din 

Europa (temă propusă la punctul III, privind piaţa 

pensiilor private) / (Advantages and dissadvantages 

of Romanian pensions system compared with other 

pensions schedules from Europe) 

14. Modelul de dezvoltare social-economică a 

României din perspectiva pilonului european  al 

drepturilor sociale (tema 1 propusă de MMFPSPV) 

/ (Romanian socio and economic development 

model and the European Social Rights Pillar). 

15. Incluziunea socială şi reducerea inegalităţilor de 

şanse. Politici economico-sociale de combatere a 

sărăciei şi de sprijinire a incluziunii grupurilor 

sociale marginalizate (tema 3 propusă de 

MMFPSPV) / (Social inclusion and the reduction 

of inequalities of chances. Economic and social 

policies to fight against poverty and to support the 

inclusion of marginalized social groups). 



 

 

 

Director Școală Doctorală Economie I 

Prof. Univ. Dr. Huidumac-Petrescu Cătălin Emilian 

 

Prof.Univ.Dr. 

Alexandru Tașnadi 

2 1. Coordonatele economiei contemporane în viziunea 

lui Joseph Stiglitz (The coordinates of contemporary 

economy in the vision of Joseph Stiglitz.) 

2. Mitul creșterii economice în contextul dezvoltării 

sustenabile (The myth of economic growth in the context 

of sustainable development.) 

3. Economia circulară – posibilă soluție pentru criza 

resurselor (Circular economy - a possible solution for 

the resource crisis.) 


