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Conf. univ. dr. Leonard Călin ABRUDAN* 
 

Disciplina 1: TEHNICA PLĂŢII ŞI A FINANŢĂRII INTERNAŢIONALE A TRANZACŢIILOR 
Denumirea temei propuse  

1. Optimizarea modalităţilor de stingere a obligaţiilor de plată în tranzacţiile internaţionale. 

2. Analiza ritmurilor de creştere a volumului comerţului internaţional şi a lichidităţilor pe 

piaţa globală. 

3. Mijloace de contracarare a riscului valutar. 

4. Finanţarea tranzacţiilor internaţionale. 

5.  Modele de organizare corporatistă. Modelul "perfect"? (temă propusă de  SC 

CELESTICA SRL) 

6. Tehnici specifice de finanţare – factoringul şi forfetarea. 

7. Tehnici speciale de finanţare – leasingul 

8. Efectele de comerţ ca mijloc de stingere a datoriilor în tranzacţiile internaţionale 

9. Analiza acreditivului documentar prin prisma versatilităţii sale 

10.  Analiză comparativă a cecului şi a biletului la ordin în România şi în Uniunea Europeană 

11.  Garantarea creditelor internaţionale 

12.  Finanţarea dezvoltării regionale prin programe europene 

13.  Pieţele financiare internaţionale şi impactul lor asupra României 

 
Disciplina 2: FINANŢE INTERNAŢIONALE 

Denumirea temei propuse  



1. Private equity – element al finanţelor internaţionale 

2. Consorţiile bancare în contextul finanţelor internaţionale 

3. Investiţiile de portofoliu vs. private equity 

4. Băncile internaţionale şi rolul acestora în fluidizarea comerţului internaţional 

5. Societăţile multinaţionale – catalizator al dezvoltării globale sau instrument de oprimare 

economică? 

6. Preţurile de transfer şi evaziunea fiscală 

7. LIBOR şi rolul său în comerţul mondial 

8. Banca Centrală Europeană – eforturi de gestionare a mondei unice 

9. Reverberaţiile crizelor în economia globală 

10.  Analiza cauzelor crizei sistemului financiar american 

11.  Evoluţia cursului leu – euro şi factorii determinanţi 

12.  Sistemele financiare internaţionale 

 
Disciplina 3: PIEŢE INTERNAŢIONALE DE CAPITAL BURSE DE MĂRFURI ŞI VALORI 
Denumirea temei propuse  

1. Analiză comparativă a pieţelor bursiere europene şi asiatice 

2. Analiză comparativă a pieţelor bursiere europene şi americane 

3. Analiză comparativă a pieţelor bursiere asiatice şi americane 

4. Istoricul bursei în SUA 

5. Analiza perioadelor „negre” pe pieţele bursiere internaţionale 

6. Analiza tehnică a produselor financiare derivate. Studii de caz 

7. Modelarea opţiunilor 

8. Contractele futures şi desprinderea economiei financiare de cea reală 

9. Produsele financiare derivate – îngeri sau demoni 

10.  Interacţiunea pieţelor bursiere internaţionale 

11.  Sistemul busier anglo-saxon 

 
Disciplina 4: BURSE INTERNAŢIONALE DE MĂRFURI 

Denumirea temei propuse  

1. Bursele de mărfuri şi valori ca element globalizator al economiei 

2. Analiză comparativă a burselor de mărfuri europene şi asiatice 

3. Analiză comparativă a burselor de mărfuri europene şi americane 

4. Analiză comparativă a burselor de mărfuri asiatice şi americane 

5. Cadrul instituţional al burselor de mărfuri 

6. Bursele de mărfuri ca intermediari în procesul economic 

7. CME – conglomerat bursier 

8. LME – exponent european al burselor de mărfuri 

9. Interacţiunea diferitelor pieţe bursiere 



10. Ţiţeiul, aurul, cerealele şi alte active bursiere şi pieţele lor reprezentative 

 

 

Conf. univ. dr. Nicoleta-Georgeta BUGNAR* 
 

Disciplina 1: MANAGEMENTUL AFACERILOR INTERNAŢIONALE 

Denumirea temei propuse  

1. Influenţa corporaţiilor multinaţionale asupra mediului internaţional 

2. Modalitati de internaţionalizare a firmei  - studii de caz 

3. Societatea mixtă ca formă de internaţionalizare – studiu de caz 

4. Strategia de externalizare a activităţilor – studiu de caz 

5. Strategia implantării în străinătate (Studiu de caz). 

6. Târguri şi expoziţii internaţionale – studiu de caz 

7. Promovarea pe pieţele asiatice 

8. Cooperarea internaţională în domeniul serviciilor 

9. Responsabilitatea socială – studiu de caz 

10. Cooperarea în activitatea de cercetare şi dezvoltare  

11. Alianţe de marcă între firme  

12. Cartelul pe piaţa internaţională -  studiu de caz  

13. Strategii de negociere internaţională 

14. Impactul diferenţelor culturale asupra afacerilor internaţionale 

15. Distribuţia internaţională a produselor şi/sau serviciilor – studiu de caz 

16. Tendinţe în distribuţia internaţională 

 
Disciplina 2: TRANZACŢII INTERNAŢIONALE 

Denumirea temei propuse  

1. Forme moderne de promovare ale exporturilor pe pieţe externe 

2. Manifestări comerciale internaţionale – studiu de caz 

3. Mediul internaţional de afaceri - studiu de caz 

4. Tehnici de prospectare a pieţelor externe 

5. Formele politicii de produs pe piaţa externă 

6. Strategii şi tehnici de negociere pe plan mondial - studiu de caz. 

7. Transportul aerian – studii de caz 

8. Transportul multimodal 

9. Operaţiuni buy back - studiu de caz 

10. Efectele practicării reexportului  

11. Factorii de expansiune ale operaţiilor în contrapartidă 

12. Operaţiunile buy back -studiu de caz 

13. Tipologia operaţiunilor de reexport 



14. Cooperarea în cercetare – dezvoltare – forme, modalităţi de exapansiune 

15. Programe şi instituţii comune de dezvoltare – studiu de caz 

16. Coproducţia – studiu de caz 

17. Subproducţia – studiu de caz 

 
 

Conf. univ. dr. Adriana GIURGIU* 
 

Disciplina 1: COMERŢ INTERNAŢIONAL ŞI POLITICI COMERCIALE 

Denumirea temei propuse  

1. Globalizarea - implicaţii asupra schimburilor comerciale internaţionale.  

2. Diplomaţia comercială internaţională şi rolul acesteia în actualul context economic  

3. Externalizarea activitaţilor/offshoring-ul şi impactul său asupra balanţei comerciale şi de 

plaţi (evoluţiei importurilor şi exporturilor).  

4. Practici comerciale neloiale în comerţul internaţional.  

5. Oportunităţi şi provocări în comerţul internaţional contemporan.  

6. Polarizarea schimburilor comerciale şi rolul principalelor puteri comerciale.  

7. Impactul apariţiei şi dezvoltării grupărilor regionale asupra comerţului internaţional.  

8. Criza economică mondială şi implicaţiile sale asupra comerţului la nivel global.  

9. Rolul companiilor transnaţionale în dezvoltarea comerţului internaţional.  

10. Globalizare versus regionalizare pe piaţa serviciilor: analiză de caz (servicii financiare, de 

telecomunicaţii, audiovizuale, de distribuţie, profesionale – la alegere).  

11. Diferendele comerciale – o provocare pentru stabilitatea actualului sistem comercial 

internaţional.  

12. Avantaje comparative versus avantaje competitive în comerţul internaţional.  

13. Rolul OMC în reglementarea şi evoluţia comerţului internaţional.  

14. Finalizarea Rundei Doha – principala provocare a OMC în perioada actuală  

15. Protecţionismul – pericolul esenţial derivat din actuala criză economică.  

16. Dumping şi antidumping în comerţul internaţional.  

17. Protecţionismul tarifar/netarifar şi impactul său asupra evoluţiei comerţului internaţional.  

18. China în competiţia cu triada SUA-UE-Japonia.  

 
Disciplina 2: ECONOMIE EUROPEANĂ 

Denumirea temei propuse  

1. Despre integrarea economică europeană. Primii paşi spre integrarea economică 
europeană : Tratatul de la Paris (1951) şi crearea CECO  

2. Rolul Tratatului de la Lisabona în consolidarea construcţiei europene  

3. Principalele etape ale extinderii Uniunii Europene  

4. Beneficiile şi costurile aderării la U.E.  

5. Uniunea Europeană şi globalizarea  



6. Evoluţia cadrului instituţional al U.E. : de la CECO la Tratatul de la Lisabona  

7. Schimbări ale Politicii concurenţei in sprijinul depăşirii actualei crize economico-

financiare globale  

8. Armonizarea politicii agricole a României cu Politica Agricolă Comună - efecte pe 

termen mediu şi lung asupra sectorului agricol românesc  

9. Reforme ale politicii europene în domeniul concurenţei  

10. Perspective privind convergenţa reală a agriculturii româneşti cu cea a UE, în baza 

politicii agricole comune  

11. Analiza provocărilor cu care se confruntă politica Uniunii Europene în domeniul 

concurenţei  

12. Strategia de dezvoltarea a spaţiului rural în România în contextul integrării 
europene şi a politicii de dezvoltare rurală  

 

Disciplina 3: INVESTIŢII INTERNAŢIONALE 

Denumirea temei propuse  

1. Investiţii străine directe în sistemul economiei mondiale.  

2. Investiţiile străine directe – formă de manifestare a globalizării.  

3. Societăţile transnaţionale ca promotori ai investiţiilor străine directe.  

4. Triada investiţii străine directe – societăţi transnaţionale – globalizare.  

5. Modificări în orientarea geografică a fluxurilor mondiale de investiţii străine directe la 

începutul secolului XXI.  

6. Investiţiile străine directe şi fenomenul fuziunilor şi achiziţiilor internaţionale.  

7. Tendinţe în reglementările internaţionale privind investiţiile străine directe.  

8. Factori determinanţi şi forme de manifestare a motivaţiei decizionale în domeniul 

investiţiilor străine directe.  

9. Mutaţii în evoluţia strategiilor de transnaţionalizare.  

10. Motivaţia investiţională în contextul economiei informaţionale.  

11. Politici de atragere a investiţiilor străine directe în ţările dezvoltate / Uniunea Europeană / 
ţări în tranziţie / ţări în dezvoltare / România.  

12. Politici de maximizare a efectelor investiţiilor străine directe în ţările receptoare.  

13. Politici de promovare a expansiunii capitalului din partea ţărilor sursă.  

14. Investiţiile străine directe şi procesele de tranziţie la economia de piaţă din ţările Europei 

Centrale şi de Est.  

15. Utilizarea stimulentelor în atragerea investiţiilor străine directe.  

16. Acordarea de stimulente pentru investiţii în contextul reglementărilor Uniunii Europene 

privind ajutorul de stat.  

17. Rolul şi funcţiile agenţiilor de promovare a investiţiilor străine în orientarea fluxurilor 

mondiale de capital mobil.  

18. Funcţionarea agenţiilor de promovare a investiţiilor străine în ţările în tranziţie din Europa 

Centrală şi de Est.  

19. Investiţiile străine directe şi procesele de privatizare din Europa Centrală şi de Est.  



20. Particularităţi ale intrărilor de investiţii străine directe în România.  

21. Evoluţia cadrului instituţional şi juridic privind investiţiile străine directe în România.  

22. Perspective ale intrărilor de investiţii străine directe în România dupa aderarea la Uniunea 

Europeana  

 
Disciplina 4: TEHNICA OPERAŢIUNILOR DE COMERŢ EXTERIOR / TEHNICI DE COMERŢ 

EXTERIOR 

Denumirea temei propuse  

1. Mecanismul derulării exportului direct  

2. Exportul indirect; rolul firmelor de comerţ internaţional  

3. Intermediarii în comerţul exterior  

4. Planul de afaceri la export  

5. Firma de comerţ exterior: organizare şi funcţionare  

6. Promovarea exportului: tehnici şi mijloace moderne (internet)  

7. Participarea la târgurile internaţionale: organizare, evaluare  

8. Stabilirea legăturilor de afaceri: corespondenţa comercială vs. contacte directe  

9. Negocierea comercială internaţională: pregătirea negocierii; iniţierea tratativelor  

10. Pregătirea livrării la export (ambalarea şi marcarea; documentele de livrare, 

facturarea la export, decizia privind logistica)  

11. Contractarea şi derularea importului, formalităţi, documente de contractare, 

activităţi  

12. Plata importului (modalităţi şi mijloace de plată, formalităţi şi documente de plată)  

13. Vămuirea mărfurilor: regimul vamal  

14. Procedurile vamale (comună şi simplificată)  

15. Activităţile de promovare internaţională a IMM-urilor în cadrul târgurilor 

comerciale. Studiu de caz asupra ... 

16. Tipuri de import (regimuri vamale) (Temă propusă de CELESTICA SA) 

 

 
Conf. univ. dr. Liana-Eugenia MEŞTER* 
 

Disciplina 1: ECONOMIE MONDIALĂ 

Denumirea temei propuse  

1. Economia ţărilor dezvoltate 

2. Economia ţărilor mediu dezvoltate 

3. Economia ţărilor slab dezvoltate 

4. China – miracol sau miraj? 

5. Interdependenţele complexe dintre economiile naţionale în condiţiile globalizării 

6. Criza economică la nivel internaţional 

7. Transnaţionalizarea şi globalizarea 

8. Creşterea şi dezvoltarea economiei în condiţiile globalizării. 

9. Globalizare: avantaje şi provocări 



10. Impactul terorismului asupra economiei mondiale 

11. Impactul conflictelor militare asupra economiei mondiale. Economia de război. 

12. Economia subterană. Influenţe asupra economie mondiale 

13. Locul (ţara)…………în economia mondială 

14. Asistenţa economică nerambursabilă 

15. Dezvoltarea mediului de afaceri în Europa – studiu comparativ 

16. Corporaţiile transnaţionale în economia mondială 

17. Rolul operatiunilor de finanţare în economia mondiala 

18. Paradisurile fiscale 

19. Euro vs. Dolar sau Euro – înlocuire sau competiţie? 

20. Competiţia pentru pieţe între marile forţe comerciale (UE, SUA, Japonia, China) 

21. Cooperare sau conflict la nivelul relaţiilor comerciale internaţionale 

 

 

Disciplina 2: NEGOCIERE INTERNAŢIONALĂ 

Denumirea temei propuse  

1. Diferenţe culturale în negociere: analize comparative 

2. Conflicte în negociere. Moduri de soluționare 

3. Strategii de negociere. Studii de caz 

 

 

Disciplina 3: ORGANIZAŢII ŞI INSTITUŢII INTERANŢIOANLE 

Denumirea temei propuse  

1. Organizaţiile internaţionale şi libertatea comercială (GATT,OMC,UNCTAD) 

2. Gestionarea ordinii monetare internaţionale (FMI) 

3. Organizaţii de cooperare regionale 

4. Finanţarea mondială a dezvoltării (Banca Mondială) 

5. Băncile regionale 

6. Susţinerea mondială a dezvoltării:  

- Ajutorul direct al ONU 

- Ajutorul indirect al ONU prin instituţiile sale specializate 

7. Relaţia României cu FMI şi/sau Banca Mondiala 

8. Fluxurile financiare internaţionale către ţările slab dezvoltate 

9. Criza din sistemul financiar internaţional 

10. Aspecte specifice ale sistemului OMC de soluţionare a diferendelor 

 
Disciplina 3: PRACTICĂ 

Denumirea temei propuse  

1. Studiu privind producătorii şi distribuitorii de piese auto în România şi concurenţa străină 



2. Posibilităţi de pătrundere pe piaţa externă a firmelor care produc şi comercializează 
produse de mobilier din lemn masiv în România 

3. Concurenţa dintre firmele de poştă şi curierat rapid în prestarea de servicii de calitate pe 

piaţa externă 

 

 
Lect. univ. dr. Ciprian-Beniamin BENEA* 

 

Disciplina 1: DIPLOMAŢIE ECONOMICĂ ŞI GEOPOLITICĂ 

Denumirea temei propuse  

1. Gepolitica zonei Mării Negre 

2. Geopolitica resurselor strategice 

3. Rolul strâmtorilor maritime în geopolitica mondială.  O perspectivă istorică şi de viitor 

4. Resursele energetice folosite ca arme geopolitice 

5. Apa şi hrana ca arme geopolitice pe agenda viitorului 

6. Elemente cu caracter stabil şi instabil în propagara puterii Chinei pe arena globală 

7. Elemente cu caracter stabil şi instabil în menţinerea puterii SUA pe arena globală 

8. Diplomaţia economică ca element ce asigură promovarea intereselor unui popor 

9. Diplomaţia şi diplomaţia culturală. Elemente ce susţin promovarea intereselor unui stat de 

dimensiuni geografice relativ reduse 

10. Rusia şi geopolitica conductelor 

11. Evoluţia tehnologică şi schimbarea vectorilor de proiecţie a puterii unei naţiuni 

12. Populaţia ca vector geopolitic. Ţări puternice şi ţări slabe datorită mărimii populaţiei 

13. Infrastructura şi puterea naţională 

14. Europa ca actor geopolitic 

15. Pacificul – oceanul secolului al XIX-lea 

 

Disciplina 2: TRANSPORTURI, EXPEDIŢII ŞI ASIGURĂRI INTERNAŢIONALE 

Denumirea temei propuse  

1. Rolul economic şi social al transportului rutier  

2. Regimuri şi convenţii în domeniul transportului rutier internaţional 

3. Rolul economi social şi politic al transporturilor feroviare 

4. Regimuri şi convenţii în domeniul transportului feroviar internaţional 

5. Comerţul şi transportul maritim şi rolul lor în generarea de vanituri  

6. Legătura între paradisurile fiscale şi navele maritime comerciale înregistrate sub pavilion 

de complezenţă 

7. Documentele utilizabile în transporturile navale, în funcţie de tipul de contract de 

navigaţie 

8. Transporturile fluviale şi rolul lor economic şi în contextul schimbărilor climatice 

9. Rolul expeditorilor internaţionali  



10. Documentele şi procedurile specifice activităţilor de asigurări cu sferă de aplicabilitate în 

transporturi internaţionale de marfă 

11. Transporturile aeriene şi companii de top în transportul aerian 

12. Mari aeroporturi internaţionale ale lumii şi rolul lor de „buturi” în reţeaua socială şi 
economică globală 

13. Containerizarea şi paletizarea în contextul intensificării comerţului internaţional şi a 

schimbărilor climatice 

 
Lect.univ.dr. Adrian NEGREA* 
 
Disciplina 1: TEHNICA OPERAŢIUNILOR DE COMERŢ EXTERIOR / TEHNICI DE COMERŢ 

EXTERIOR 

Denumirea temei propuse  

1. Investiții. Export. Dezvoltare  

2. Rolul geografic în stabilirea producției pentru export  

3. Exportul Global versus Exportul Regional 

4. Investițiile străine directe și impactul asupra exportului 

5. Lanțul valorii al unei firme exportatoare 

6. Canale de distribuție în cadrul operațiunilor de export 

7. Internetul și exportul direct 

8. Exportul. Prelucrarea. Reexportul 

9. Zonele Economice Speciale și dezvoltarea exportului 

10. Politici naționale privind încurajarea exportului 

11. Importul și modalități de import 

12. Documentația și procedurile vamale 

13. Tipuri de import (regimuri vamale) (Temă propusă de CELESTICA SA) 

 

 

 
*Completarea se va face în ordinea gradelor didactice (profesor, conferenţiar, lector) şi pe 

fiecare grad didactic în ordine alfabetică. 
 

 

Director departament,  

Conf.univ.dr. Liana-Eugenia MEŞTER 

 

Data 

19.05.2015 

 

 


