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AFACERI INTERNAȚIONALE 

Cadrul didactic Programul Ciclul de 
studii 

Tema lucrării de licență 

Lect.univ.dr. Călinică 
Ramona Mariana A.I. 

L
ic

en
ță

 

1. Efectele investiţiilor străine directe asupra economiei ţării gazdă 
2. Analiza comparativă a evoluției datoriei publice în Republica Moldova și țările Zonei Euro 
3. Inflația în Republica Moldova- dimensiuni, consecințe și politici antiinflaționiste. 

Comparații internaționale 
4. Datoria publică- structura, evoluție și tehnici de stingere.  Studiu de caz România. 

Comparatii internationale 
5. Rolul societăților transnaționale în economia mondială 
6. Efectele Investițiilor Străine Directe în economia României  și a Republicii Moldova    
7. Piața forței de muncă în condițiile globalizării 
8. Dinamica investiţiilor străine directe şi strategii de atragere a acestora în România şi 

Republica Moldova 
9. Analiza evolutiei și a cauzelor șomajului în Republica Moldova și în țările Uniunii 

Europene 
10. Cauze, consecințe și căi de finanșare a defictului bugetar. Studiu de caz România și 

Republica Moldova 

Conf.univ.dr. Livițchi 
Oxana A.I. 

L
ic

en
ță

 

1. Valorificarea factorului uman în întreprinderile transnaţionale 
2. Oportunităţi de finanţare  externă  în dezvoltarea afacerilor 
3. Eficienţa diferitelor sisteme de afaceri în realizarea performanţei economice 
4. Asigurarea competitivităţii întreprinderii comerciale în mediul actual de afaceri 
5. Planificarea afacerilor în contextual extinderii pieţei de desfacere pe piata internaţională 
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Lect.univ.dr. Săracu 
Alina Florentina A.I. 

L
ic

en
ță

 

1. Analiza si previziunea serviciilor pentru populatie în România în era Post Covid (sau orice 
alt stat ales de către student) 

2. Dinamica sectorului tertiar în Romania în perioada 2015-2020 
3. Strategii de elaborare a prețurilor în cadrul unei companii (Studiul de caz se va realiza pe o 

firma aleasă de student) 
4. Managementul finanțării unei companii 
5. Elaborarea și implementarea planului de afaceri pentru societatea  (Studiul de caz se va 

realiza pe o firma aleasă de student) 
6. Elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare a unei afaceri în contextul pandemiei 

SarsCov 2 
7. Amenințări şi oportunităţi pentru mediul de afaceri românesc în accesarea finanțărilor 

europene  în era Post Covid 
8. Finanțări accesate și implementate de către IMM-urile românești  în contextul pandemiei 

SarsCov 2 
9. Tendinţe manifestate în cadrul mediului de afaceri românesc comparativ cu cel 

moldovenesc (analiza comparativă între două state propuse de student) 
10. Măsuri și practici comerciale specifice spațiului european 
11. Mecanisme de încadrare a Republicii Moldova în spațiul comercial internațional 
12. Instrumente de reglementare a politicilor comerciale internaționale 
13. Direcțiile de dezvoltare ale politicii comerciale din Republica Moldova  (sau alt stat 

propus de student) 
14. Politica vamală pe teritoriul Uniunii Europene 
15. Relaţiile comerciale ale U.E. cu principalele puteri economice ale lumii 

Prof.univ.dr. Zugravu 
Adrian Gheorghe A.I. 

L
ic

en
ță

 1. Creșterea și dezvoltarea economiei în condițiile globalizării 
2. Paradisuri fiscale – studii de caz 
3. Politici de atragere a investițiilor străine directe 
4. Analiza tehnică fundamentală pe piețele produselor financiare derivate 
5. Evaluarea proiectelor econornice pe baza valorii prezente nete NPV si IRR 

 


