
 

 

Lista temelor orientative pentru lucrarea de licență/disertație  

An universitar 2022-2023 

 
Microeconomie si Macroeconomie (Economie 1+2) 

1. Salariul - formă de venit în economia de piaţă 
2. Bugetul de stat al Romaniei – principalul plan financiar la nivel maroeconomic 
3. Studiu privind veniturile şi cheltuielile bugetare ale României  
4. Sistemul bancar şi rolul său în viaţa economică şi socială. 
5. Analiza performanţelor băncilor comerciale din România. 
6. Credite destinate achizitionarii de locuinte in cadrul sistemului bancar din Romania 
7. Aspecte privind creditarea societăţilor comerciale in cadrul bancii ABC. 
8. Sistemul bancar romanesc in context international. Studiu de caz  
9. Pozitia si rolul bancii X in cadrul sistemului bancar din Romania. 
10. Analiza ocuparii şi şomajului în judeţul Suceava 
11. Dezechilibre macroeconomice: şomaj-inflaţie  
12. Analiza poziţiei concurenţiale a SC X   
13. Analiza mediului concurenţial şi diagnosticul strategic la nivelul SC X SRL 
14. Analiza strategică a mediului extern al firmei. Studiu de caz la SC X SRL 
15. Analiza strategică a mediului intern al firmei. Studiu de caz la SC X SRL 
16. Finanţarea activităţii firmei din fonduri nerambursabile 
17. Rolul creditului bancar in finantarea firmei 
18. Analiza pieţei cardurilor în România 

 
Economia si gestiunea riscului 

1. Analiza riscului la nivelul Studiu de caz la SC ..................  
2. Riscul in creditare. Asigurarea creditelor, pe exemplul unei banci comerciale 
3. Riscul operational :cuantificare si gestionare in cadrul sistemului bancar romanesc 
4. Riscurile bancare. Identificarea şi gestionarea lor. 
5. Aspecte privind gestionarea riscului în economie 

 
Economia Afacerilor si Antreprenoriat 

1. Analiza SWOT la fundamentarea comportamentului micro si macroeconomic 
2. Strategii concurenţiale în cadrul organizaţiilor multinaţionale 
3. Politici în domeniul creditării firmelor în cadrul sistemului bancar din România  
4. Tendinţe actuale în modernizarea sistemelor bancare  
5. Analiza riscului de creditare in cadrul unei societăţii bancare (IFN) 
6. Rolul analizei concurentiale in dezvoltarea segmentului retail banking 
7. Etape in realizarea si dezvoltarea unei afaceri de succes 
8. Analiza comparativă a sistemul bancar international si a sistemul bancar romanesc   
9. Firmele multinationale in economia contemporana  
10. Mediului economic contemporan sub incidenţa contrangerilor globale  
11. Analiza riscului de dobanda in cadrul proiectelor de investiţii  
12. Analiza mediului economic in contextul economiei concurentiale. Studiu de caz  
13. Analiza contextului concurential pentru intreprindere. Studiu de caz  
14. Rolul analizei SWOT la fundamentarea comportamentului micro si macroeconomic. Studiu de caz  
15. Comportamentul firmelor de tip antreprenorial. Studiu de caz  
16. Firmele multinationale in economia contemporana  
17. Analiza mediului economic contemporan sub influenta contrangerilor globale. Studiu de caz  
18. Oportunitati de finantare prin fondurile structurale in domeniul dezvoltarii regionale. Studiu de caz  
19. Politica bazata pe aglomerari economice competitive – clusterele. Studiu de caz  
20. Economia cunoasterii, progresul tehnologic si dezvoltarea umana  
21. Politicile inovationale ca suport al dezvoltarii economice  
22. Comportamnetul antreprenorial in situatii de criza. Studiu de caz la SC 

 
 



 
Economie Europeana (Studii şi analize) 

1. Impactul trecerii la moneda unica asupra relatiilor economice externe ale Romaniei. 
2. Uniunea Europeană şi globalizarea. 
3. Uniunea Europeană - locul şi rolul său în economia mondială. 
4. Integrarea economică europeană şi incidentele acesteia asupra comerţului internaţional. 
5. Modelul european de integrare economică - Fundamentele construcţiei economiei europene. 
6. Politica Uniunii Europene în domeniul concurenţei. 
7. Politica Agricolă Comună. 
8. Politica Uniunii Europene în domeniul comerţului. 
9. Politica de dezvoltare regională a Uniunii Europene. 
10. Dezvoltarea economică în profil regional 
11. Politica monetară – moneda unică şi semnificaţia sa. 
12. Politica socială a Uniunii Europene. 
13. Raporturile economice a Uniunii Europene cu restul lumii. 
14. Absorbţia fondurilor comunitare în România 

 
 

Propunerile de mai sus nu sunt restrictive. Sunt acceptate alte propuneri din partea studenților, cu 
condiția încadrării in domeniu. Poate fi aleasă orice temă care reprezintă un interes deosebit pentru 
una din disciplinele studiate. 
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