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FACULTATEA DE ADMINISTRAREA AFACERILOR INTERNAȚIONALE 

 

CERCURILE ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI 

 

DENUMIREA CERCURILOR 

ŞTIINŢIFICE 
TEMELE CERCULUI 

DATA, ORA  

ŞI SALA
1
 

CADRE 

DIDACTICE 

COORDONATOARE 

1. Administrarea Afacerilor 

Internaționale 

1. Noi perspective în procesul de integrare europeană. 

2. Spre un comerţ exterior bazat pe reciprocitate; 

3. Reformarea sistemului de rezerve global; 

4. Noile provocări ale economiei mondiale contemporane; 

5. Integrarea economică interstatală; cauze şi efecte; 

6. Corporaţiile transnaţionale - cel mai activ actor al vieţii 

economice contemporane; 

7. Rolul organismelor financiar - monetare internaţionale în 

soluţionarea problemelor financiare ale ţărilor lumii; 

8. Comerţul exterior al României în contextul economiei 

mondiale. 

9. Promovarea comerţului exterior, obiectiv strategic al 

politicii de comerţ exterior a României. 

10. Influenţe culturale în procesul de negociere în afaceri 

internaţionale. 

11. Negocierea comercială internaţională în contextul noii 

tehnologii a informaţiei; 

12. Comerţul electronic, forma modernă a tranzacţiei 

internaţionale. 

13. Noile provocări ale ţărilor lumii în faţa strategiilor 

investiţionale ale corporaţiilor transnaţionale. 

14. Eliminarea sărăciei, marea provocare a secolului XXI. 

12 octombrie 2018, 

orele 16-18, sala  

Amf. B 

 

15 noiembrie 2018, 

orele 16-18, sala Amf. 

B 

 

6 decembrie 2018, 

orele 16-18, sala Amf. 

B 

 

17 ianuarie 2019, 

orele 16-18, sala Amf. 

B 

 

 

 

 

Prof. univ. dr. 

Constanţa Chiţiba 

                                                           
1
 Semestrul II se stabileşte ulterior 



UNIVERSITATEA CREȘTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” 
Cercurile  științifice studențești ,  anul univesitar 2018-2019 

2 
 

 1. Noi provocări pentru sistemul comercial multilateral în 

actualul context economic internaţional. 

2. Analiza fluxurilor comerciale internaţionale în actualul 

context economic internaţional. 

3. Prezent şi perspective în relaţiile comerciale şi de cooperare 

economică dintre România şi R.P.Chineză. 

4. Tendinţe în evoluţia recentă a relaţiilor comerciale externe 

ale R.P.Chineze. 

5. Locul şi rolul ţărilor în dezvoltare în cadrul sistemului 

comercial multilateral. 

6. Analiza gradului de integrare a României în comerţul 

internaţional contemporan. 

7. Analiza eficienţei instrumentelor de politică tarifară şi 

netarifară în apărarea intereselor pieţei interne a UE. 

8. Liberalism versus protecţionism în politicile comerciale 

contemporane. 

9. Dumpingul - formă de concurenţă neloială în relaţiile 

comerciale contemporane. 

10. Fiscalitatea – stimulent sau obstacol pentru fluxurile 

comerciale internaționale contemporane. 

12 octombrie 2018, 

orele 12-14, sala 6 

 

16 noiembrie 2018, 

orele 12-14, sala 6 

 

14 decembrie 2018, 

orele 12-14, sala 6 

 

14 ianuarie 2019, 

orele 12-14, sala 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. univ. dr. 

Georgeta Ilie 
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Teme pentru semestrul II 

1. Analiza fluxurilor investiţionale internaţionale în actualul 

context economic internaţional. 

2. Analiza evoluţiei şi impactului investiţiilor străine directe 

în România. 

3. Analiza atractivităţii mediului de afaceri românesc în 

atragerea de investiţii străine directe în România. 

4. Influenţa fiscalităţii asupra deciziilor de localizare a 

investiţiilor în străinătate. 

5. Analiză eficienţei politicilor investiţionale asupra atragerii 

de investiţii străine directe în România. 

6. Analiza evoluţiei formelor de implantare a afacerilor în 

străinătate prin investiţii străine directe în contextul crizei 

economice globale. 

7. Modificări în orientarea sectorială şi geografică a 

fluxurilor de investiţii străine directe în contextul crizei 

economice globale. 

8. Modificări ale motivaţiilor investiţiilor străine directe în 

contextul crizei economice globale. 

9. Strategii de expansiune prin investiţii străine directe 

specifice corporaţiilor transnaţionale. 

10. Rolul preluărilor şi fuziunilor transfrontaliere în evoluţia 

fluxurilor investiţionale internaţionale. 

07 martie 2019, orele 

16-18, sala 6 

 

18 aprilie 2019, orele 

16-18, sala 6 

 

02 mai 2019, orele 

16-18, sala 6 

 

23 mai 2019, orele 

16-18, sala 6 

 

Prof. univ. dr. 

Georgeta Ilie 

 1. Crizele financiare globale. 

2. Dinamica cursurilor de schimb şi traderii valutari. 

3. (In)Eficienţa pieţelor de capital? 

4. Tendinţe şi mutaţii în economia mondială. 

5. Diversificarea portofoliilor internaţionale. 

6. Economia tradiţională vs. economia comportamentală. 

7. Managementul riscurilor  financiare. 

8. Contribuţia teoriilor economice şi financiare la 

fundamentarea deciziei de investire în mediul financiar global. 

10. Importanţa analizelor PEST şi SWOT pentru mediul 

economic global. 

12 octombrie 2018, 

orele 10-12, sala  

Amf. B 

 

15 noiembrie 2018, 

orele 10-12, sala  

Amf. B 

 

13 decembrie 2018, 

orele 10-12, sala  

Amf. B 

 

14 ianuarie 2019, 

orele 10-12, sala  

Amf. B 

Conf. univ. dr. Oana 

Mionel 
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Teme pentru semestrul II 

1. Modalităţi de plată în tranzacţiile internaţionale. 

2. Instrumente electronice de plată în afacerile internaţionale. 

3. Mecanismul derulării exportului direct. 

4. Comerţul electronic în tranzacţiile internaţionale. 

5. Franciza, tehnică de comercializare. 

6. Tehnici de promovare a exporturilor. 

06 martie 2019, orele 

16-18, sala 6 

 

18 aprilie 2019, orele 

16-18, sala 6 

 

08 mai 2019, orele 

16-18, sala 6 

 

23 mai 2019, orele 

16-18, sala 6 

 

Lect. univ. dr. Dinu 

Ana-Maria  

1. Rolurile managerului în organizaţia modernă. 

2. Manager şi lider în organizaţiile economice. 

3. Leadership-ul în cadrul organizaţiilor de afaceri. 

4. Influenţa culturii naţionale supra culturii organizaţionale. 

5. Influenţa culturii organizaţionale asupra performaţelor 

firmei. 

6. Organizarea şi motivarea resurselor umane pe timp de criză. 

7. Coordonarea şi motivarea resurselor umane în perioada de 

intabilitate economică. 

8. Strategii de adaptare a firmei la cerinţele mediului de 

afaceri. 

9. Dimensiuni ale comunicării organizaţionale. 

10. Rolul informaţiei în procesul de management 

11. Globalizarea şi mediul de afaceri internaţional. 

12. Dezvoltarea afacerilor internaţionale în contextul crizei 

economico-financiare. 

13. Strategia de internaţionalizare a firmei. 

15 octombrie 2018, 

orele 12-14, sala  

Amf. B 

 

14  noiembrie 2018, 

orele 12-14, sala  

Amf. B 

 

14 decembrie 2018, 

orele 12-14, sala  

Amf. B 

 

08 ianuarie 2019, 

orele 12-14, sala  

Amf. B 

Lect. univ. dr. Adriana 

Zanfir 
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Teme pentru semestrul II 

1. Structuri organizatorice internaţionale. 

2. Importanţa respectării principiilor etice în afacerile 

internaţionale. 

3. Responsabilitatea socială corporativă a companiilor 

internaţionale.  

4. Recrutarea, selectarea şi perfecţionarea managerului 

internaţional. 

5. Influenţa culturii organizaţionale asupra afacerilor 

internaţionale. 

6. Diferenţe culturale în managementul internaţional. 

7. Programe de schimbare-dezvoltare în companiile 

internaţionale. 

08 martie 2019, orele 

16-18, sala 6 

 

18 aprilie 2019, orele 

16-18, sala 6 

 

18  aprilie 2019, 

orele 16-18, sala 6 

 

14 mai 2019, orele 

16-18, sala 6 

 

Lect. univ. dr. Adriana 

Zanfir 

2. Economie politică, 

Integrare europeană, Istorie 

economică, Geografie 

economică si Geopolitica 
 

1. Strategia Europa 2020 - perspective de dezvoltare la nivelul 

UE. 

2. Consideraţii asupra dezvoltării agriculturii româneşti în 

perspectiva 2014-2020. Politica agricolă comună. 

3. Consideraţii asupra dezvoltării şi configuraţiei pieţei muncii 

în România şi UE pentru orizontul 2014-2020. 

4. Raţionamente economice ale integrării; avantajele şi 

dezavantajele unei pieţe unice. 

10 octombrie 2018, 

orele 10-12, sala Amf. 

B 

 

14 noiembrie 2018, 

orele 10-12, sala Amf. 

B  

12 decembrie 2018, 

orele 10-12, sala Amf. 

B  

09 ianuarie 2019, 

orele 10-12, sala Amf. 

B 

Prof. univ. dr. Mircea 

Coşea  

Lect. univ. dr. M. 

Predonu 
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 1. Abordarea teoriei consumatorului din perspectiva psiho-

socială. 

2. Eficienţă, eficacitate, sustenabilitate în abordarea 

fenomenelor şi proceselor economice. 

3. Influenţele crizei financiare globale asupra economiei 

României. 

4. Mercantilismul în Europa vs îmbogăţirea milionarilor de 

carton din Europa de Est contemporană. 

5. Influenţa factorilor socio-politici în actul economic. 

6. Tendinţe de manifestare ale protecţionismului în economia 

contemporană. 

7. Liberalismul economic clasic din perspective neoclasică. 

8. Economia socială de piaţă, speranţă a socialiştilor 

contemporani. 

9. Intervenţia statului în economie în viziunea lui Keynes. 

10. Prezent şi perspectivă în abordarea economiei din 

perspectivă keynesiană. 

11. Economia liberă, economie etatistă sau calea de mijloc? 

12. Creditarea excesivă, sursă de dezechilibru 

macroeconomic. 

13. Implicatiile politicilor FMI asupra politicilor 

macroeconomice. 

14. Absortia fondurilor structurale în Romania. 

15. Cauze şi efecte ale crizei economice actuale. 

16. Implicaţii ale politicii energetice în noua configuraţie 

economică mondială. 

17. Scenarii privind evoluţia pieţei unice a muncii la nivel 

european. 

18. Comparaţii privind stadiul de dezvoltare a pieţei forţei de 

muncă în regiunile de dezvoltare ale Uniunii Europene. 

19. Armonizarea modelelor regionale ale Uniunii Europene 

cu Modelul Social European. 

 

10 octombrie 2018, 

orele 16-18, sala Amf. 

B 

 

12  noiembrie 2018, 

orele 16-18, sala Amf. 

B 

 

11 decembrie 2018, 

orele 16-18, sala Amf. 

B 

 

11 ianuarie 2019,  

orele 16-18, sala Amf. 

B 

Lector univ. dr. C. 

Georgescu  

Lect. univ. dr. M. 

Predonu 
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 1. Va aparţine China secolului XXI? 

2. Apa – sursă de conflict şi cheie a dezvoltării economice. 

3. Globalizare versus regionalizare. Modelul geopolitic al 

dominaţiei şi puterea zonelor transfrontaliere. Implicaţii 

economice. 

4. Terorismul – Al III-lea Război Mondial. 

5. Publicitatea prin internet. 

6. Instabilitatea frontierelor în Europa Centrală şi balcanică. 

Consecinţe economice. 

7. Resursele geostrategice şi conflictele internaţionale. 

Implicaţii asupra relaţiilor economice internaţionale. 

8. Europa între integrare şi fragmentare. Consecinţe 

economice. 

9. Evoluţia conflictelor neconvenţionale. Implicaţii în 

economia mondială. 

11 octombrie 2018, 

orele 16-18, sala Amf. 

B 

 

13 noiembrie 2018, 

orele 16-18, sala Amf. 

B 

 

10 decembrie 2018, 

orele 16-18, sala Amf. 

B 

 

17 ianuarie 2019, 

orele 16-18, sala Amf. 

B 

Lector univ. dr. Anda 

Oneţiu 

3. Contabilitate, Informatică 

economică, Statistică 

1. Modalităţi de reflectare în contabilitate a operaţiilor de 

intrare-ieşire a imobilizărilor necorporale. 

2. Modalităţi de acordare şi rambursare a creditelor pe termen 

scurt  în contabilitate. 

3. Contabilitatea datoriilor şi creanţelor faţă de bugetul 

statului. 

4. Reflectarea în contabilitate a căilor de majorare a capitalului 

social. 

5. Reflectarea în contabilitate a căilor de diminuare a 

capitalului social. 

6. Contabilitatea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie. 

7. Contabilitatea privind operaţiunile de comercializare a 

mărfurilor prin depozite. 

8. Modalităţi de reflectare în contabilitate privind întocmirea 

situaţiilor financiare anuale. 

9. Contabilitatea privind cheltuielile şi veniturile. 

15 octombrie 2018, 

orele 16-18, sala 77 

 

12 noiembrie 2018, 

orele 16-18, sala 77 

 

12 decembrie 2018, 

orele 16-18, sala 77 

 

14 ianuarie 2019, 

orele 16-18, sala 77 

 

 

 

 

Conf. univ. dr. Doina 

Maria Tilea 
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Teme pentru semestrul II 
1. Prevederi privind modul de prezentare a imobilizărilor 

financiare în contabilitate.     

2. Contabilitatea operaţiunilor complexe de comerţ exterior. 

3. Contabilitatea operaţilor combinate de comerţ exterior. 

4. Mijloace şi instrumente de plată internaţionale. 

5. Modalităţi de plată internaţionale. 

6. Modalităţi de finanţare în comerţul exterior. 

7. Contabilitatea achiziţiilor intracomunitare.  

06 martie 2019, orele 

16-18, sala 6 

 

16 aprilie 2019, orele 

16-18, sala 6 

 

07 mai 2019, orele 

16-18, sala 6 

 

22 mai 2019, orele 

16-18, sala 6 

Conf. univ. dr. Doina 

Maria Tilea 

 

 Teme pentru semestrul II 

1. Externalizarea serviciilor IT. 

2. Aplicaţii cu baze de date. 

3. Sisteme de operare. 

4. Design şi programare Web. 

5. Birotică profesională. 

07 martie 2018, orele 

16-18, sala 6 

 

18 aprilie 2019, orele 

16-18, sala 6 

 

08 mai 2019, orele 

16-18, sala 6 

 

23 mai 2019, orele 

16-18, sala 6 

Conf.  univ. dr. 

Narcisa Isăilă 

1. Analiza statistică a mutaţiilor de structuri în comerţul 

exterior al României în perioada 2000-2014. 

2. Analiza statistică a principalilor indicatori care 

caracterizează dinamica relaţiilor economice internaţionale ale 

României în perioada 2000-2014. 

3. Analiza corelaţiilor din interiorul relaţiilor economice 

internaţionale.  

11 octombrie 2018, 

orele 14-16, sala 6 

 

8  noiembrie 2018, 

orele 14-16, sala 6 

 

13 decembrie 2018, 

orele 14-16, sala 6 

 

10 ianuarie 2019,  

orele 14-16, sala 6 

Lector univ. dr. 

Claudia Bentoiu 
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4. Dreptul afacerilor europene 

-Studii interdisciplinare 

1. Sistemul juridic musulman vs sistemul juridic european: 

diferenţe şi asemănări; 

2. Uniunea Europeană vs. România: Spaţiul Schangen 

dimensiune juridică şi economică. 

17 octombrie 2018, 

orele 10-12, sala 6 

 

15 noiembrie 2018, 

orele 10-12, sala 6 

 

13 decembrie 2018, 

orele 10-12, sala 6 

 

11 ianuarie 2019, 

orele 10-12, sala 6 

Prof. univ. dr. Dragoş-

Marian Rădulescu 

5. Limbi moderne - 

engleza 

1. Limba engleza, instrument al globalizarii. 

2. Importanta limbilor straine in contextul integrarii europene. 
3. Limbajul de specialitate al disciplinelor economice; termeni 

imprumutati din limba engleza. 

16 octombrie 2018, 

orele 12-14, sala 6 

 

15 noiembrie 2018, 

orele 12-14, sala 6 

 

13 decembrie 2018, 

orele 12-14, sala 6 

 

16 ianuarie 2019, 

orele 12-14, sala 6 

Lector univ. dr. 

Alexandra Moraru 

6. Limbi moderne - 

franceza 

1. Diplomele care atestă cunoştinţele de limbi străine. 

2. Limba franceză, limba de lucru a organizaţiilor 

internaţionale.  

3. Prezenţa Institutului Francez în România şi prezenţa 

Institutului Cultural Român în Franţa.  

4. Activitatea pe care o au în România centrele culturale ale 

ţărilor membre UE.  

 

18 octombrie 2018, 

orele 12-14, sala 6 

 

20 noiembrie 2018, 

orele 12-14, sala 6 

 

18 decembrie 2018, 

orele 12-14, sala 6 

 

15 ianuarie 2019, 

orele 12-14, sala 6 

Lector univ. dr. 

Alexandra Moraru 

DECAN, 

Prof. univ. dr. Dragoş Rădulescu 

DIRECTOR CENTRU DE CERCETARE, 

Conf. univ. dr. Maria Tilea 


