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TEME PROPUSE PENTRU LUCRĂRILE DE DISERTAŢIE LA PROGRAMUL DE STUDIU

ECONOMIE ŞI FINANŢE EUROPENE
Anul universitar 2017-2018
Prof. univ. dr. habil. Gheorghe SĂVOIU - gsavoiu@yahoo.com
1. Modelarea asocierii statistico – financiare intre riscul de ţară şi investitiile străine directe
Prof. univ. dr. Emilia UNGUREANU - emiliaungureanu@yahoo.com
2. Rolul educaţiei şi pregătirii profesionale în procesul creşterii economice
3. Inegalităţi economice şi sociale în UE
4. Flexicuritatea pieţei muncii
5. Competitivitatea regională şi dezvoltarea regională în România
6. Analiza şomajului la nivel regional în România.
7. Reforma politicii de ocupare a forţei de muncă şi protecţie socială în Uniunea Europeană
Prof. univ. dr. Luigi POPESCU - luigi.popescu@upit.ro
8. Politici fiscale şi fiscalitatea în România
9. Politici fiscale şi fiscalitatea pe plan internaţional
10. Impozitele şi taxele –instrumente de politică fiscală
Conf. univ. dr. habil. Daniela PÎRVU - ddanapirvu@yahoo.com
11. Implicaţiile globalizării financiare aupra strategiilor de transnaţionalizare
12. Oportunităţile de arbitraj fiscal ale companiilor transnaţionale
13. Studiu privind preţurile de transfer în cadrul companiilor transnaţionale
Conf. univ. dr. Tiberiu AVRĂMESCU – cristiavr@yahoo.com
14. Rolul fondurilor structurale şi de investiţii în sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii.
15. Finanţarea comunităţilor locale prin fonduri europene.
16. Turismul şi dezvoltarea regională.
Conf. univ. dr. Cristina BÂLDAN - baldan.cristina@gmail.com
17. Evoluţia concurenţei în sectorul comercializării cu amănuntul de carburanţi
18. Evoluţia concurenţei în sectorul farmaceutic
19. Studiu de caz privind politica concurenţei în Uniunea Europeană
20. Studiu de caz privind ajutoarele de stat acordate în România
21. Analiza competitivităţii economiei României în cadrul competitivităţii mondiale
22. Locul României în clasamentele internaţionale din perspectiva principalelor agenţii de evaluare a riscului de ţară
Conf. univ. dr. Emilia CLIPICI - emilia_clipici@yahoo.com
23. Modalităţi de eficientizare a gestiunii trezoreriei publice
24. Modalităţi de eficientizare a gestiunii trezoreriei întreprinderii
25. Managementul datoriei publice
Conf. univ. dr. Magdalena RĂDULESCU - youmagdar@yahoo.com
26. Modalitati de finantare pe piata internationala a creditului
27. Corporaţiile bancare multinaţionale
28. Piaţa financiară internaţională
29. Analiza performanţelor bancare
30. Reformarea reglementarii şi supravegherii sistemelor bancare dupa criza financiara
31. Asigurarea creditelor pe plan international si organisme de asigurarea a creditelor
Lector univ. dr. Nicolae BONDOC - nighebon@yahoo.com
32. Utilizarea metodei drumului critic în programarea activităţilor de investiţii
33. Utilizarea metodei Steiner-Weber în alegerea plasamentului optim pentru un obiectiv de investiţii
34. Abordarea cantitativă a riscului prin metode obiective
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Director departament,
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