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LISTA TEMELOR PROPUSE
PENTRU DISERTAŢIE
Prof. univ. dr. Mihai BERINDE*
Disciplina 1: CONCURENŢĂ ŞI COMPETITIVITATE
Denumirea temei propuse
1. Rolul concurenţei în asigurarea funcţionării mecanismelor specifice economiei de piaţă
2. Autorităţile de concurenţă şi competenţele lor în materie de reglementare a comportamentelor
de piaţă ale companiilor
3. Cartelurile - practici anticoncurenţiale nocive
4.

Abuzul de poziţie dominantă şi modul lui de reglementare

5. Rolul autorităţilor de concurenţă în procesul de concentrare economică
6. Autorizarea ajutoarelor de stat
7. Raportul dintre ajutoarele de stat şi fondurile structurale puse la dispoziţie de către Uniunea
Europeană
8. Evoluţia în relaţia dintre politica în domeniul concurenţei şi politicile comerciale

Disciplina 2: UE ÎN CONTEXTUL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE
Denumirea temei propuse
1. Mecanismele de aprobare la nivel european şi implicarea factorilor naţionali în acest proces

2. Funcţionarea organismelor comunitare. Relaţia dintre Comisia Europeană, Consiliul Uniunii
Europene, Consiliul European şi Parlamentul European
3. Competentele nationale versus cele europene in aprobarea si implementarea politicilor
sectoriale
4. Cadrul juridic al relatiilor UE cu tarile in curs de dezvoltare

Disciplina 3: REGIONALISM ŞI MULTILATERALISM ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL
Denumirea temei propuse
1. Uniunea Europeana – promotor al acordurilor de integrare economica regionala
2. Evolutia procesului de integrare economica la nivelul Uniunii Europene
3. Raportul dintre regionalism si multilateralism in comertul international
4. Liberalizarea versus reglementarea comertului international
5. Combaterea politicilor de dumping in baza instrumentelor negociate in plan multilateral
6. Masurile de salvgardare in contextul negocierilor comerciale in plan multilateral
7. Mecanismele convenite in plan multilateral pentru combaterea evaziunii fiscale si a fraudelor
vamale

Conf. univ. dr. Nicoleta-Georgeta BUGNAR*
Disciplina 1: STRATEGII INTERNAŢIONALE ALE FIRMEI
Denumirea temei propuse
1. Distanţă culturală – impact şi mod de manifestare pe piaţa internaţională
2. Alianţe strategice – impact asupra pieţei mondiale
3. Culturi slab şi înalt contextuale -studiu de caz
4. Limite ale sensibilităţii culturale
5. Strategii de export pe piaţa intenaţională - studiu de caz
6. Strategie de diversificare pe piaţa intenaţională- studiu de caz
7. Strategie de concentrare pe piaţa internaţională - studiu de caz
8. Licenţierea internaţională
9. Franciza internaţională
10. Subcontractarea – modalitate de expansiune internaţională
11. Alianţele strategice -studiu de caz
12. Alianţele de distribuţie - studiu de caz
13. Alianţe de producţie -studiu de caz
14. Alianţele de cercetare – dezvoltare - Studiu de caz
15. Joint – venture (societate mixtă)
16. Achiziţiile pe piaţa americană
17. Fuziunile şi rolul lor asupra dezvoltării mondiale

Disciplina 2: MANAGEMENTEL AFACERILOR INTERNAŢIONALE
Denumirea temei propuse
1. Expansiunea comerţului şi emergenţa pieţelor globale
2. Expansiunea corporaţiile multinaţionale – efect al fluxului comercial sau al fluxului de
cooperare
3. Implicaţiile dimensiunii culturale asupra procesului de negociere
4. Norme morale şi etice în negocierea internaţională – studiu de caz
5. Firma de transport – studiu de caz
6. Casa de expediţii – studiu de caz
7. Asigurările maritime în cadrul companiei Lloyd”s
8. Bursele de barter din zona America de Nord
9. Piaţa internaţională a tehnologiei
10. Serviciile de consultanţă pe piaţa României

Conf. univ. dr. Adriana GIURGIU*
Disciplina 1: COMERŢ EXTERIOR ŞI UNIUNE VAMALĂ ÎN UE
Denumirea temei propuse

1. Comerţul internaţional şi globalizarea
2. Introducerea unui produs pe piaţa unei ţări alese. Studiu de caz
3. Comerţ liber versus protecţionism
4. Bariere în calea comerţului internaţional
5. Argumente pro ţi contra OMC
6. Comerţul internaţional al României
7. Exportul pe piaţa UE
8. Utilizarea internetului în comerţul internaţional
9. Externalizarea şi comerţul internaţional
10. Finanţarea exportului unei companii
11. Avantaje şi dezavantaje competitive ale României în perioada post-aderare. Studiu de
caz
12. Impactul extinderii UE asupra comerţului intra- şi extra-comunitar.
13. Sistemele preferenţiale şi derogatorii sub impactul redefinirii scalei avantajelor
comparative şi competitive ale naţiunilor.
14. Economia UE şi competitivitatea internaţională.
15. Analiza comparativă a politicilor comerciale ale SUA/UE/Japonia ….

Conf. univ. dr. Liana-Eugenia MEŞTER*
Disciplina 1: ECONOMIE INTERANŢIONALĂ
Denumirea temei propuse
1. Analiza comparativă a evoluţiei indicatorilor macroeconomici în ţările G-7
2. Analiza comparativă a performanţelor economice a ţărilor în dezvoltare
3. Economiile de scară, competiţia imperfectă şi comerţul internaţional. Studii de caz.
4. Implicaţiile deplasării internaţionale a factorilor deproducţie asupra comerţului internaţional
5. Confruntarea dintre adepţii protecţionismului şi cei ai liberului schimb de la mijlocul
secolului al XIX-lea şi până la mijlocul secolului al XX-lea
6. Schimburile comerciale dirijate sau orientate către rezultat
7. Analiza efectelor creşterii economice şi a modificării structurii schimburilor internaţionale
asupra comerţului exterior al unei ţări. Studii de caz.
8. Factorii creşterii economice în diferite ţări dezvoltate
9. Indicatorii economici, instrumente de analiză şi caracterizare a performanţelor economiilor
naţionale
10. Dezvoltarea economică pe glob, între eficienţă şi echitate

Disciplina 2: ECONOMIA AFACERILOR
Denumirea temei propuse
1. Ocuparea forţei de muncă. Studiu comparativ între statele din Europa
2. Oportunităţi şi constrângeri pentru firmele româneştipe piaţa externă
3. Strategii de afaceri. Studii de caz
4. Mediul de afaceri şi cooperarea transfrontalieră
5. Relaţiile economice dintre ţările dezvoltate şi ţările slab dezvoltate

Disciplina 3: ORGANIZAŢII ŞI INSTITUŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE
Denumirea temei propuse
1. Organizaţiile internaţionale şi societatea internaţională
2. Asistenţa economica nerambursabilă
3. Banca şi rolul ei în finanţarea IMM-urilor
4. Susţinerea mondială a dezvoltării
5. Organizaţiile neguvernamentale

Lect. univ. dr. Leonard Călin ABRUDAN*
Disciplina 1: GESTIUNEA FINANCIARĂ A IMM-URILOR
Denumirea temei propuse
1. Fondarea unei afaceri de succes – premise şi etape

2. Evaluarea succesului unei IMM în context naţional şi internaţional
3. Pricing-ul ca metodă de gestionare a cotei de piaţă
4. Analiza raportului dintre costurile fixe şi cele variabile într-o IMM.
5. Analiza efectelor crizei economice asupra unei afaceri de tip supermarket
6. Analiza efectelor crizei economice asupra unei afaceri de tip parc de distracţii
7. Analiza efectelor crizei economice asupra unei afaceri de tip linie aeriană
8. Analiza efectelor crizei economice asupra unei afaceri de tip hotel
9. Analiza structuri de finanțare a unei IMM

Disciplina 2: UNIUNEA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ ŞI POLITICI FISCALE
Denumirea temei propuse
1. Bugetul UE – pârghie fiscală sau instrument de colectare de resurse?
2. Armonizarea politicilor fiscale în domeniul impozitelor indirecte
3. Coordonarea fiscală în privinţa impozitelor directe – Codul de conduită
4. Implicaţiile politicilor europene asupra fiscalităţii din România
5. Analiza raportului dintre impozitele generale şi cele locale în anumite ţări din UE

Disciplina 3: FINANŢE CORPORATIVE INTERNAŢIONALE
Denumirea temei propuse
1. Consideraţiile strategice – alegerea optimă
2. Societate comercială de mici dimensiuni vs societate comercială de mari dimensiuni
3. Finanţe structurale
4. Private equity
5. Fuziuni şi preluări de firme
6. Aspecte fiscale privind corporaţiile internaţionale
7. Managementul riscului în cadrul corporaţiilor internaţionale

Lect. univ. dr. Ciprian-Beniamin BENEA*
Disciplina 1 : ETICA AFACERILOR ŞI COMUNICARE INTERCULTURALĂ
Denumirea temei propuse
1. Etica şi încrederea ca puncte forte în promovarea intereselor de afaceri pe termen lung
2. Cultura şi etica afacerilor în context cultural
3. Cultura latnă şi afacerile
4. Cultura germanică şi afacerile
5. Cultura anglo-saxonă şi afacerile
6. Cultura sinică şi afacerile

7. Cultura japoneză şi afacerile
8. Timpul, îmbrăcămintea şi protocolul în diferite culturi de afaceri

Disciplina 2: EXPEDIŢII INTERNAŢIONALE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
Denumirea temei propuse
1. Rolul expeditorilor internaţionali în promovarea intereselor economice naţionale pe pieţele
internaţionale
2. Porturile ca butuci în reţeaua internaţională comercială
3. Containerizarea şi expediţiile internaţionale. Perspectivă evolutivă
4. Documentele utilizate în expediţiile internaţionale
5. Lanţul de distribuţie internaţional integrat şi rolul expeditorilor internaţionali
6. Mari porturi europene şi activitatea de expediţie internaţională
7. FIATA şi rolul său în regimurile şi convenţiile aplicabile în domeniul expediţiilor
internaţionale
8. ISO şi rolul standardizării tehnice şi documentare în comerţul internaţional

Disciplina 3 PROIECTE CU FINANŢARE INTERANŢIONALĂ
Denumirea temei propuse
1. Rolul instituţiilor financiare internaţionale în finanţarea proiectelor de investiţie
2. Banca Mondială şi Banca Europeană pentru Rconstrucţie şi Dezvoltare. Activităţi de finanţare
a construcţiei de megaproiecte (infrastructura feroviară şi baraje). Studii de caz

*Completarea se va face în ordinea gradelor didactice (profesor, conferenţiar, lector) şi pe
fiecare grad didactic în ordine alfabetică.
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