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DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE APLICATE 

TITLURI PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE DISERTAȚIE 
AN ACADEMIC 2021-2022 

 
ADMINISTRAREA AFACERILOR INTERNAȚIONALE EUROREGIONALE  

Cadru didactic Progarmul Ciclul de 
studii 

Tema lucrării de disertație 

Conf.univ.dr. Livițchi 
Oxana A.A.I.E. 

M
as

te
r 

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 

Lect.univ.dr. Săracu Alina 
Florentina A.A.I.E. 

M
as

te
r 

1. Competitivitatea mediului de afaceri in tarile est-europene 
2. Rolul investitiilor straine directe in tarile membre UE (studentul-masterand 

poate alege un stat membru al UE) 
3. Impactul societatilor transnationale asupra economiei nationale (studentul-

masterand poate  o tara, sau doua si poate realiza analize comparative/ 
studii de caz) 

4. Strategiile de dezvoltare rurala in zona est-europeana 
5. Provocarile aferente accesarii programelor cu finantare europeana 
6. Activitatea IMM-urilor in zona rurala 
7. Influenta structurilor de cooperare in spatiile rurale/urbane in cadrul 

Euroregiunii Dunarea de jos (studentii pot alege diverse regiuni) 
8. Analiza factorilor de risc si de incertitudine in cadrul unei companii 

nationale/multinationale 
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9. Instrumente si modalitati de acoperire a riscurilor bancare – Studii de caz 
10. Aportul aplicatiilor si a noilor sistemele informatice in activitatile 

economice (Studiu de caz: o intreprindere, un ONG, o institutie, etc) 
11. Organizarea activitatilor economice in domeniul public/privat in era post 

Covid 19 
12. Eficienta economica a Home-working-ului. (Studiu de caz – o societate 

comerciala) 
13. Impactul digitalizarii asupra societatii/companiei.... 
14. Impactul fenomenului de evaziune fiscala in Romania    (sau in orice alta 

tara) 
15. Datoria publica a Romaniei (sau orice alt stat ales de studentul masterand) 

in perioada 2015-2020 
16. Strategiile  financiare ale agentilor economici in contextul pandemic 

Covid-19 
17. Impactul pandemiei Covid-19 asupra performanțelor financiare a bancii .... 
18. Impactul pandemiei Covid-19 asupra performanțelor financiare a 

companiei ..... 
19. Fundamentarea deciziei de investiţii la nivelul unei institurii publice (a unui 

sector, minister, domeniu) 
20. Fundamentarea deciziei de investiţii la nivelul unui agent economic (Studiu 

de caz) 

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

M
as

te
r 

1. Influenta tehnologiei blockchain asupra mediului economic international 
2. Modele de internationalizare a firmei pe piata cerealelor– studii de caz 
3. Concurenta si competitivitate pe piata internationala a cerealelor—studii de 

caz 
4. Strategii de dezvoltare a serviciilor prin aliante—fuziuni pe piata 

internationala 
5. Competitivitatea canalelor de distributie in cadrul operatiunilor de export 

pe piata cerealelor 



ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAȚIEI  

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI 
FACULTATEA TRANSFRONTALIERĂ 

 
 

3 
 

 


