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Nr.
crt. 

Coordonator științific** Titlu propus 

1.  Prof.univ.dr. Adriana GIURGIU Comerţul internaţional şi globalizarea. Comerţ liber versus 
protecţionism 

2.   Colonialismul și neo-colonialismul economic în comerţul 
internaţional contemporan 

3.   Avantaje şi dezavantaje competitive ale comerțului exterior 
al României ca stat membru UE. Studiu de caz 

4.   Economia UE şi competitivitatea internaţională 

5.   Relația pe termen lung dintre datoria publică și creșterea 
economică în economiile statelor membre UE 

6.   Beneficiile şi costurile aderării României la UE din 
perspectiva fondurilor structurale 

7.   Debalanțe ale conturilor curente în EMU 

8.  Conf.univ.dr. Leonard Călin ABRUDAN Fondarea  unei afaceri de succes. Premise și etape 

9.   Pricingul ca metodă de gestionare a cotei de piață 

10.   Analiza comportamentului costurilor 

11.   Managementul financiar în cadrul corporațiilor 

12.   Optimizarea costurilor de finanțare a corporațiilor 

13.   Managementul riscurilor în cadrul corporațiilor 

14.   Guvernanța corporativă între deziderat și realitate 

15.  Conf.univ.dr. Nicoleta-Georgeta 
BUGNAR 

Distanţă culturală – impact şi mod de manifestare pe piaţa 
internaţională 

16.   Transporturi internaționale -studiu de caz 

17.   Strategii de export pe piaţa intenaţională - studiu de caz 

18.   Strategie de concentrare pe piaţa internaţională - studiu de 
caz 

19.   Franciza internaţională – studiu de caz 

20.   Alianţele strategice – studiu de caz 

21.   Alianţele de cercetare – dezvoltare - studiu de caz 

22.  Conf.univ.dr. Liana-Eugenia MEȘTER Implicaţiile deplasării internaţionale a factorilor deproducţie 
asupra economiei  

23.   Oportunităţi şi constrângeri pentru firmele româneşti pe 
piaţa externă 

24.   Mediul de afaceri şi cooperarea transfrontalieră 

25.   Organizaţiile internaţionale şi societatea internaţională 

26.   Dezvoltarea economică, între eficienţă şi echitate 

27.   Schimburile comerciale dirijate sau orientate către rezultat 

28.   Programe de finanţare. Studiu de caz 

http://steconomice.uoradea.ro/
mailto:steconomice@uoradea.ro


29.  Lect.univ.dr. Ciprian-Beniamin BENEA Apa, pădurile și dezvoltarea durabilă 

30.   Educația și dezvoltarea durabilă 

31.   Uniunea Europeană și dezvoltarea durabilă 

32.   Costa Rica și exemplul său în dezvoltare durabilă 

33.   Apa, solul și dezvoltarea durabilă 

34.  Lect.univ.dr. Andreea-Florina FORA Rolul concurenţei în asigurarea funcţionării mecanismelor 
specifice economiei de piaţă 

35.   Abuzul de poziţie dominantă şi modul lui de reglementare 

36.   Cartelurile - practici anticoncurenţiale nocive 

37.   Strategii de creștere a competitivității: analize comparative 

38.   Evoluţia în relaţia dintre politica în domeniul concurenţei şi 
politicile comerciale 

39.  Lect.univ.dr. Adrian NEGREA Diferențe între instituțiile UE 

40.   Componentele naționale vs cele europene în aprobarea și 
implementarea politicii sectoriale 

41.   Cadrul juridic al relațiilor UE cu țările în curs de dezvoltare 

42.   Funcționarea organismelor comunitare. Relația dintre 
Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene, Consiliul 
European, Parlamentul European 

 

 

 

Decan,                                 Director Departament, 

Prof.univ.dr. Alina BĂDULESCU                                   Conf.univ.dr. Liana-Eugenia MEȘTER                                              

______________________ 
 

* NOTĂ: la propunerea studenţilor tabelul poate fi completat şi cu alte titluri 

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

grad didactic în ordine alfabetic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


