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Microeconomie şi macroeconomie – prof.univ.dr. Dorin JULA 
1. Dinamica structurilor macroeconomice în procesul dezvoltării. 
2. Dezvoltarea economică a României în perioada post-aderare. Scenarii 

prospective macroeconomice. 
3. Serviciile în economia României. Perspective de dezvoltare a serviciilor … 
4. Agricultura României – evoluţii, tendinţe. 
5. Politica agricolă comună – consecinţe asupra agriculturii româneşti 
6. Politica industrială a României după aderarea la Uniunea Europeană  
7. Construcţiile în România 
8. Dezvoltarea infrastructurii de transport (rutier, feroviar, …) în România 
9. Inflaţia în România – cauze, evoluţii, tendinţe. Politici economice antiinflaţioniste. 

10. Inflaţia în România – evoluţii ale inflaţiei în perioada …. Prognoza inflaţiei. 
11. Ocuparea şi şomajul în România – evoluţii, tendinţe. Politici economice anti-

şomaj. 
12. Şomajul în România – evoluţii ale şomajului în perioada … Prognoza şomajului. 
13. Instituţii ale pieţei muncii 
14. Exportul produselor româneşti – evoluţie, factori, tendinţe 
15. Importul în România – evoluţie, factori, tendinţe 
16. Cursul de schimb – evoluţie, factori, tendinţe. 
17. Ciclurile în economia României. 
18. Investiţiile străine directe şi dezvoltarea macroeconomică. 
19. Societăţile transnaţionale şi investiţiile străine directe. 
20. Politica de atragere a investiţiilor străine directe în România. 
21. Investiţiile străine directe şi procesele de privatizare din Europa Centrală şi de 

Est. 
22. Alocarea optimă a resurselor. Studiu de caz la firma … 
23. Dezvoltarea economică şi socială a Regiunii ... 
24. Strategia de dezvoltare economică a judeţului … 
25. Strategii de dezvoltare economică locală – studiu de caz pentru municipiul … 

(sau oraşul …, comuna …) 
26. Serviciile în economia Regiunii de Dezvoltare ... 
27. Rolul bugetului în susţinerea dezvoltării regionale (locale) – studiu de caz pentru 

judeţul / municipiul / oraşul / comuna … 
28. Finanţarea proiectelor de dezvoltare regională 
29. Particularităţi regionale ale şomajului. Şomajul în judeţul … – cauze, factori, 

tendinţe. 
30. Instituţii regionale ale pieţei muncii. 
31. Localizarea activităţilor. Studiu de caz. 
32. Dezvoltarea regională şi coeziunea socială. 
33. Fundamentarea si coordonarea politicilor economice in Uniunea Europeana. 
34. Strategii europene de inovare si competitivitate 
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35. Programul naţional de convergenţă 
36. Strategia Europa 2020 şi programul naţional de reformă 
37. Capitalul uman şi creşterea economică 
38. Costuri şi beneficii ale integrării europene 
39. Migraţia externă – dimensiuni şi consecinţe 
40. Gestionarea instrumentelor structurale  

 


