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LISTA TEMELOR PROPUSE ȘI CERINȚE
PENTRU LUCRĂRILE DE DISERTAȚIE1
MACT: Finanțarea afacerilor în comerț și turism
1. Surse şi mecanisme de finanţare la nivel de firmă, sector financiar-bancar (studii de caz).
2. Analiză economico-financiară privind IMM-urile din România cu activitate în comerț și
turism - identificarea cauzelor, factorilor și proceselor cu impact asupra performanţelor
sectorului IMM din Romania în contextul integrarii în UE, rolul lor în economie.
3. Fondurile rambursabile – creditarea și costuri asociate, studii de caz pe firme de comerț și
turism
4. Finanțarea afacerilor prin fonduri europene – caracteristici și experiențe la nivelul
firmelor din comerț și turism; analize comparative; derularea unui program de finanțare.
5. Analiza bonității firmei și aprecierea gradului de îndatorare, in domeniile comerț și
turism
6. Analiza financiară a firmei de comerț și turism prin diferite modele și indicatori de
apreciere a rezultatelor economico-financiare
7. Asistenţă financiară europeană, finanțarea firmelor din comerț și turism – studii de caz.
8. Finanțare comparativă Piață financiară versus Instituţii de credit, cu aplicație pe
România, în context central şi est european.
9. Analiză privind obligaţiile financiare ale firmei în relaţie cu bugetul de stat. Politici
privind contribuțiile sociale şi efecte asupra rezultatelor economico-financiare
……………………..

CERINȚE:

Temele sunt orientative, urmând a fi particularizate în funcție de cercetările
concrete (studiile de caz) realizate de absolvent.
Lucrarea de disertație trebuie să aibă cca 40-50 pag - informații privind
modul de redactare veți găsi pe site-ul facultății.
Lucrarea poate avea trei capitole, fiecare structurat pe subcapitole, finalizate
prin Concluzii și propuneri (min. 3 pag.), Bibliografie, Anexe dacă este cazul.
Capitolul I (cca. 10 pag.) poate fi mai general și teoretic sau cu date la nivel
macroeconomic referitoare la tema lucrării.
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Temele sunt orientative, urmând a fi particularizate în funcție de cercetările concrete (studiile de caz) realizate de
absolvent. Studenții pot propune și alte teme neincluse în lista de mai sus dacă acestea sunt pe domeniul
disciplinelor predate de cadrul didactic în timpul anilor de studii.

Capitolele II și III conțin cercetări teoretico-aplicative și studii de caz. Sursele
citate vor fi precizate prin note de subsol. În aspectele de redactare, se vor
respecta și instrucțiunile generale furnizate de facultate.
Fiecare lucrare de disertație, indiferent de temă, trebuie să fie cât mai
aplicativă, să conțină elemente de cercetare științifică și originalitate, care să
fie clar precizate, în sinteză, la Concluzii și propuneri (de exp. ”Principalele
elemente de originalitate și cercetare științifică ale lucrării vizează: …” trebuie să adăugați, cu aliniate, ceea ce considerați că reprezintă aportul dvs., de
exemplu analiza unor evoluții, analize comparative, sinteze, cercetări teoretice,
studii de caz etc.
Spor și succes!

