
TEME PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE LICENȚĂ 
 

Economie (Microeconomie și Macroeconomie) – prof.univ.dr. Dorin JULA 
1. Dezvoltarea economică – dimensiuni sectoriale. Studiu de caz. 

Exemple (a) Serviciile în economia României. Perspective de dezvoltare a serviciilor; (b) 
Agricultura României – evoluții, tendințe. Politica agricolă comună – consecințe asupra 
agriculturii românești; (c) Construcțiile în România; (d) Dezvoltarea infrastructurii de 
transport (rutier, feroviar, …) în România, (e) Dezvoltarea turismului etc. 

2. Piața (produselor agricole, lemnului, mobilei, cimentului, auto, serviciilor turistice, 
construcțiilor, imobiliară ... ) în România. Reglementări, evoluții și tendințe. 

3. Dezvoltarea economică a României în perioada post-aderare. Scenarii prospective 
macroeconomice. 

4. Inflația în România – cauze, evoluții, tendințe. Politici economice antiinflaționiste. 
5. Ocuparea și șomajul în România – evoluții, tendințe. Politici economice anti-șomaj. 
6. Particularități regionale ale șomajului. Șomajul în județul … – cauze, factori, tendințe. 
7. Cursul de schimb – evoluție, factori, tendințe. 
8. Ciclurile în economia României. 
9. Investițiile străine directe și dezvoltarea macroeconomică. Politica de atragere a 

investițiilor străine directe în România. 
10. Dezvoltarea economică și socială regională /  locală. Studiu de caz pentru regiunea / 

județul / municipiul … (sau orașul …, comuna …) 
11. Rolul bugetului în susținerea dezvoltării regionale (locale) – studiu de caz pentru județul 

/ municipiul / orașul / comuna … 
12. Localizarea activităților. Studiu de caz. 
13. Fundamentarea si coordonarea politicilor economice in Uniunea Europeana. 
14. Capitalul uman și creșterea economică. Migrația externă – dimensiuni și consecințe 
15. Gestionarea instrumentelor structurale. 

 

Econometrie – prof.univ.dr. Dorin JULA 
1. Modelarea creșterii economice în România 
2. Analiza economică a comportamentului politic în România 
3. Veniturile și consumul populației – modele econometrice 
4. Investițiile în economia națională – modele econometrice 
5. Modele econometrice regionale. Studiu de caz 
6. Modele economico-financiare. Studiu de caz 
7. Corelația inflație – șomaj în economia României 
8. Cursul de schimb – evoluție, factori, tendințe. Prognoza cursului de schimb 
9. Modelarea sezonalității în activitățile ... (turistice, construcții, transporturi, …) 

10. Analiza datelor de tip panel. Studiu de caz: model econometric privind ocuparea în 
regiunea ... 

 

Notă: 
Studenții au posibilitatea să propună și alte subiecte pentru lucrările de licență, din tematica de 
bază și cea conexă disciplinelor sus-menționate, precum și teme interdisciplinare. 


