
TEME PENTRU LUCRĂRI DE LICENŢĂ (2010-2011) 

1. Integrarea economică. Tendinţe noi de regionalizare şi optimizare a 
schimburilor comerciale internaţionale 
2. Globalizarea economiei mondiale şi impactul asupra economiilor 
emergente 
3. Globalizarea economica si investitiile straine directe 
4. Globalizarea economica si fluxurile internationale de capital  
5. Globalizarea economica si investitiile pe pietele de capital 
6. Relaţiile financiar-valutare ale României, componentă a relaţiilor 
economice internaţionale 
7. Sistemul monetar internaţional 
8. Modele de fundamentare a deciziilor de politică monetară de stabilizare 
macroeconomică 
9. Sistemul monetar european şi perspectivele integrării pieţelor 
financiare europene 
10. Studiu privind datoria publică a României în perioada de tranziţie 
11. Zonele libere: instrumente importante de promovare a comerţului 
internaţional 
12. Armele comerţului în lupta pentru putere SUA – UE 
13. Crizele financiar-valutare şi globalizarea economică 
14. Organisme monetare şi financiare internaţionale 
15. FMI şi rolul său în economia mondială 
16. Politici macroeconomice în economii deschise 
17. Trăsături şi tendinţe ale politicii comerciale contemporane. 
18. Substituirea importurilor şi promovarea exporturilor – doua strategii 
clasice de comerţ. 
19. Forme de extindere şi de restrângere a teritoriului vamal. Uniunea 
Europeană 
20. Uniunea Europeană – impactul asupra relaţiilor economice 
internaţionale 
21. Balanţa de plăţi externe a României. Mecanisme de echilibrare a 
deficitelor bugetare 
22. Cooperarea internaţională prin societăţi cu capital autohton şi străin 
(societăţi comune şi societăţi mixte) 
23. Cooperarea internaţională în sfera comercializării produselor 
24. Statul în relaţiile economice internaţionale 
25. Politici naţionale în atragerea investiţiilor străine directe 
26. Investiţiile străine directe în condiţiile globalizării economiei mondiale 
27. Investiţiile străine directe şi impactul lor asupra economiilor emergente 
28. Eficienţa investiţiilor de capital privind modernizarea şi dezvoltarea 
capacităţii de producţie la SC…. 
29. Modalităţi de creştere a eficienţei economice prin modernizare şi 
restructurare 
30. Finanţarea internaţională a proiectelor de investiţii 
31. Eficienţa economică a investiţiilor pe exemplul S.C…………….. 
32. Restructurarea economica şi decizia de investiţii la S.C……………… 
33. Riscul şi decizia de investiţii 



34. Managementul riscului pe pieţele financiar-valutare 
35. Piaţa de capital şi bursa de valori 
36. Rolul bursei de valori pe piaţa de capital românească 
37. Societăţile de investiţii financiare şi rolul lor pe piaţa de capital 
38. Dezvoltarea economică în profil regional 

 


