Teme de cercetare
Structuri concurentiale spatiale (teritoriale)
Politica monetara ca instrument de stabilizare macroeconomica
Prof. univ. dr.
AILENEI DOREL

Integrarea Romaniei in U.E. din perspectiva procesului de dezvoltare economica
Partajarea valorii adaugate intre munca si capital – o perspectiva macroeconomica

Prof. univ. dr.
DACHIN ANCA

Internalizarea în cadrul companiilor multinaţionale în procesul extinderii acestora
catre noile state membre ale UE
Reindustrializarea Europei în conditiile globalizarii
Fundamentele stiintei economice. Tensiuni, repozitionari, achizitii
Convergenta economica în modelele integrative de economie

Prof. univ. dr.
DINU MARIN

Spatiul de rationalitate economica. Delocalizare, virtualizare, dualizare
Schimbarea în economie. Modele, inovare, practici, institutii
Stiinta economica în dialog cu fizica, matematica, antropologia, psihologia
Globalizarea în economie si societate

Prof. univ. dr.
DUDIAN
MONICA

Aplicarea principiilor microeconomiei in economia urbana
Concurenta si reglementare in industriile de retea
Concurenta, reglementare si performanta pe piata de oligopol

Prof. univ. dr.
HUIDUMAC
CĂTĂLIN

Prof. univ. dr.
IOVIȚU
MARIANA

Oportunitati si riscuri ale implementarii principiilor guvernantei corporative în
cadrul întreprinderilor de stat în Romania
Concurenta si competitivitate pe piata muncii la nivel European.Abordari
secventiale
Spatiul public transnational în guvernanta pietei globale

Inegalitati si saracie-efecte ale redistribuirii resurselor si a oportunitatilor la nivel
European
Economia creativa şi societatea bazata pe cunoaştere
Clustere creativ-inovative. Comunitaţile şi oraşele creativ-inteligente
Economia comportamentala şi noi tendinţe în cercetarea economica
Responsabilitatea sociala corporatista. Cultura corporatista. Responsabilitatea
sociala. Altruism şi filantropie în economie. Etica în afaceri

Abordarile interdisciplinare în stiinta economica
Prof. univ. dr.
SUCIU CRISTINA

Economia educţiei. Investiţia în educaţia derulata de-a lungul întregii vieţi
Creşterea şi dezvoltarea economica endogena. Capitalul intelectual ca sursa a
avantajului competitiv sustenabil pe termen lung

Economia şi societatea cunoaşterii. Rolul universitaţilor ca organizaţii bazate pe
cunoaştere.
Convergenţa economica. Dezvoltarea economica sustenabila, inteligenta şi
inclusiva pe termen lung
Economia mediului. Bioeconomia. PIB–ul verde
Interferente si conditionari intre factorul economic si cel religios. Cazul crizei
globale
Prof. univ. dr.
TAȘNADI
ALEXANDRU

Beneficii ale companiilor de PR utilizate in comunicarea financiar-bancara
Educatia antreprenoriala - factor determinant al dezvoltarii economico-sociale
Complexitatea sistemelor economice. Modalitati de evaluare

