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Prof.univ. dr. Bogdan NEGREA
1. Modele de evaluare a optiunilor europene
2. Operatiuni de hedging
3. Gestiunea riscului de rata a dobanzii
4. Modele de evaluare a obligatiunilor
5. Procese stocastice aplicate in finante
6. Modele de evaluare a optiunilor americane
7. Cursul de schimb si factori de influenta
8. Mecanisme de transmisie ale politicii monetare
9. Evaluarea primei de risc in operatiunile financiare
10. Modelul de echilibru al activelor financiare
11. Criterii de selectie a investitiilor financiare
12. Gestiunea portofoliului de titluri financiare
13. Microstructuri ale pietelor financiare
14. Derivativele de credit
15. Volatilitatea activelor financiare.
Prof.univ. dr. Nicolae DARDAC
1. Politica monetară a BNR din perspectiva integrării monetare europene
2. Ţintirea inflaţiei. Performanţe şi riscuri
3. Uniunea Economică şi Monetară şi rolul EURO în cadrul pieţelor financiare
4. Implicaţiile crizei financiare asupra gestionării riscurilor bancare
5. Gestiunea activelor şi pasivelor bancare şi posibilităţi de optimizare
6. Tehnici de gestionare a riscurilor bancare
7. Studiu privind creditarea societăţilor comerciale
8. Riscurile în procesul creditării şi gestionarea lor
9. Riscurile în activitatea de retail banking şi gestionarea lor

10. Modele de gestionare a riscului de credit
11. Modele de măsurare a riscului operaţional
12. Modele de gestionare a riscului de rata a dobânzii
13. Riscul de lichiditate şi tehnici de gestionare
14. Utilizarea derivatelor în managementul activelor şi pasivelor bancare
15. Performanţele băncilor comerciale din România. Realizări şi perspective
16. Utilizarea produselor derivate pe piaţa bancară din România
17. Strategii si politici de restructurare a portofoliilor de credite
18. Rating-ul, instrument de consolidare a supravegherii prudenţiale
Prof.univ.dr. Gabriela ANGHELACHE
1. Utilizarea instrumentelor financiare derivate
2. Studiu comparativ al investiției în produse structurate, futures și CFD-uri
3. Analiza comparată a evoluției cursului acțiunilor operatorilor de piață
4. Emisiunea și tranzacționarea acțiunilor
5. Emisiunea și tranzacțiobnarea instrumentelor cu venit fix
6. Intermedierea și tranzacționarea instrumentelor financiare
7. Indicii bursieri şi utilizarea acestora
8. Acoperirea riscului de portofoliu
9. Piețe reglementate și sisteme alternative de tranzacționare
10. Diversificarea instrumentelor financiare pe pițele reglementate din România
11. Sensibilitatea pieței de capital la fluctuațiile cursului de schimb
12. Ofertele publice de cumpărare/preluare

Prof.univ. dr. Vasile DEDU
1. Riscurile în procesul creditării. Căi de prevenire şi de acoperire a acestora.
2. Performanţe bancare şi căi de creştere.
3. Studiu privind perfecţionarea politicii monetare şi de credit a Băncii Naţionale a României.
4. Gestiunea eficientă a operaţiunilor active.
5. Gestiunea eficientă a operaţiunilor pasive.
6. Analiza activităţii bancare pe baza bilanţului şi a contului de profit şi pierderi.
7. Modele de gestionare a lichidităţii bancare.
8. Managementul depozitelor bancare şi modalităţi de asigurare şi reasigurare a acestora.

9. Inflaţia şi politici antiinflaţioniste.
10. Riscurile de rata a dobanzii si de curs de schimb si gestionarea lor.
11. Căi de accelerare a derulării plăţilor fără numerar.
12. Studiu privind eficienţa efectelor comerciale ca instrumente de plată în activitatea economicofinanciară.
13. Managementul performanţelor bancare.
14. Gestiunea instrumentelor şi modalităţilor de plată.
15. Marketingul bancar.
16. Modele de gestiune globală a activelor şi pasivelor.
17. Rating-ul : modalitate de evaluare a riscurilor bancare.
18. Previzionarea şi gestionarea crizelor bancare.
19. Managementul riscurilor în activitatea băncilor de export-import.
20. Managementul riscurilor asociate activităţilor bancare cu carduri şi bani electronici.
21. Managementul riscurilor asociate relatiilor interbancare.
Prof. univ. dr. Nicolae DANILĂ
1. Fuziunile si achizitiile in sectorul bancar international
2. Grupurile financiar-bancare in evolutie
3. Basel II – evolutie a managementului riscurilor
4. Bipolarizarea monetara – lupta pentru suprematia mondiala intre euro si dolar
5. Criza economica si financiara cu implicatii asupra cerintelor de capital in cazul sectorului bancar
6. Viitorul Retail banking-ului in Romania
7. Influentele politicii monetare asupra sectorului bancar
8. Adoptarea euro – implicatii asupra sectorului bancar
9. Criteriile de convergenta si implicatiile asupra sectorului bancar
10. Banii fierbinti – provocari pentru sistemul bancar
11. Analiza comparative a sectorului bancar din Romania si Europa Centrala si de Est
12. Piata de capital – oportunitati investitionale pentru sectorul bancar
13. Asset management – perspective si provocari
14. Managementul activelor si pasivelor bancare
15. Instrumente financiare derivate – evolutie a managementului riscurilor
16. Tendinte in procesul de economisire
17. Fondurile de pensii private si implicatiile asupra sectorului financiar-bancar
18. Previziuni privind evolutia raportului EURO/USD

19. Produse si servicii bancare in Europa Centrala si de Est
20. Private banking – evolutie si perspective
21. Evolutia produselor de economisire in Europa Centrala si de Est

Prof.univ.dr. Teodora BARBU
1. Evolutii ale sistemelor bancare in contextul actualei crize financiare;
2. Mecanisme de rezolutie bancara in Uniunea Europeana;
3. Riscuri si performante in activitatea institutiilor financiare nebancare;
4. Efecte ale Uniunii Bancare Europene asupra supravegherii si reglementarii sistemelor
bancare;
5. Masurarea performantelor in activitatea bancara:limite ale indicatorilor;factori de influenta si
perspective la nivel global ;
6. Bancile etice si oportunitatea acestora in contextul crizei;
7. Concurenta bancara pe piata de retail banking;
8. Bancile centrale si reactii ale acestora la actuala criza;
9. Politica monetara neconventionala versus politica monetara traditionala si rolul in stabilitatea
financiara;
10. Bancile bridge si bad; necesitate,costuri si efecte ale functionarii lor;
11. Bancile straine si efecte asupra stabilitatii sistemului bancar;
12. Fuziuni si achizitii in activitatea bancara;
13. Analiza pietei de capital din Romania in context european;
14. Corelatia dintre piata de capital si cresterea economica;
15. Evaluarea lansarii si rentabilitatii Ofertelor Publice Initiale;
16. Consolidarea prin fuziuni ale burselor de valori;cauze si efecte;
17. Evaluarea emisiunilor de obligatiuni municipale/corporative;
18. Analiza tehnica versus analiza fundamentala a actiunilor;
19. Utilitatea si relevanta indicilor bursieri;
20. Organismele de Plasament Colectiv si rolul in pe piata financiara;
21. Creditarea bancara de la expansiune la contractare ;efecte asupra economiei;
22. Piata ipotecara ;mecanisme,instrumente si evolutii sub impactul politicii monetare;

Prof. univ. dr. Ciprian NECULA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Modele de evaluare a activelor financiare
Modele de estimare a volatilităţii activelor financiare
Modele de evaluare a produselor financiare derivate
Modele de evaluare a derivativelor pe rata dobânzii
Modele de evaluare a derivativelor de credit
Decizii financiare în condiţii de risc
Decizii financiare în condiţii de incertitudine
Modele de cuantificare a riscului de piaţă
Modele de cuantificare a riscului de credit
Modele de cuantificare a riscului operaţional
Modele de hedging optim
Utilizarea derivativelor în managementul riscului financiar-bancar
Strategii de politică monetară
Ţintirea directă a inflaţiei
Mecanisme de transmisie a politicii monetare
Modele macroeconomice de analiză a politicii monetare
Rolul stabilizatorilor automaţi
Sustenabilitatea finanţelor publice
Cursul de schimb şi stabilitatea macroeconomică
Modele de creştere economică
Dezvoltare economică sustenabilă
Convergenţă reală şi nominală
Interconexiuni dintre sectorul financiar şi economia reală
Modele pentru managementul optim al fondului de garantare a depozitelor bancare
Asimetria de informaţii în cadrul sectorului financiar
Globalizarea sistemului financiar
Modele pentru managementul optim al fondurilor de pensii
Impactul macroeconomic al fenomenului de îmbătrânire a populaţiei
Sistemul de asigurări sociale şi stabilitatea macroeconomică
Complexitate şi emergenţă în sistemul socio-economic

Prof.univ.dr. Ionuț DUMITRU
1. Performanta versus risc in sistemul bancar romanesc
2. Masurarea performantelor bancare ajustate la risc
3. Planificarea si alocarea capitalului bancar
4. Efectele crizei globale asupra sistemului bancar din Romania
5. Managementul riscului ratei dobanzii in banci
6. Planificarea lichiditatii bancare

7. Managementul riscului de piata
8. Managementul strategic al bilantului bancar
9. Strategii alternative de politică monetară în tarile in tranzitie
10. Tintirea directa a inflatiei in Romania
11. Optiuni de politica monetara pentru Romania in procesul dezinflationist
12. Regimuri de curs de schimb in tarile in tranzitie
13. Strategii de politica monetara in procesul de adoptare a euro
14. Politica de curs de schimb în România
15. Tintirea directa a inflatiei vs. Tintirea agregatelor monetare
16. Riscul de credit
17. Utilizarea instrumentelor financiare derivate in managementul riscului
18. Efectele crizei globale asupra tarilor din Europa Centrala si de Est
19. Canale de transmisie ale crizei globale asupra economiei romanesti
20. Adoptarea euro de catre Romania
21. Estimarea cursului de schimb de echilibru in Romania
22. Estimarea efectului Balassa-Samuelson in Romania
Notă: Sunt admise şi alte teme la propunerea celor interesaţi.

Conf.univ.dr. Ionela COSTICĂ
1. Strategii actuale de politica monetara aplicate in cazul tarilor emergente
2. Riscul operational si gestionarea lui
3. Tintirea inflatiei – ca strategie de politica monetara
4. Strategii actuale de politică monetară şi implicaţiile lor asupra creşterii economice.
5. Politica valutară a României şi implicaţiile asupra cursului valutar al leului.
6. Riscul valutar si gestionarea lui la nivel microeconomic
7. Piaţa valutară şi rolul acesteia în realizarea stabilităţii leului.
8. Uniunea Monetară Europeană şi implicaţiile acesteia asupra ţărilor în curs de aderare.
9. Piaţa valutară şi modalităţile de acoperire împotriva riscului valutar.
10. Gestionarea riscului de rata a dobanzii la nivelul unei societati bancare.
11. Dezvoltarea pietei creditului in economia romaneasca
12. Riscul de credit si gestionarea lui la nivelul unei institutii de credit
NOTA : Orice alta propunere, in concordanta cu domeniul de coordonare, este acceptata.

Conf.univ.dr. Carmen OBREJA
1. Crizele financiare si sistemul bancar
2. Corelatia intre politica monetara si evolutia cursului de schimb
3. BVB si sistemul bancar
4. Rentabilitatea si riscul investitiilor pe piata de capital
5. Utilizarea optiunilor si contractelor futures pe piata de capital
6. Tranzactii pe piata valutara si posibilitati de gestionare a eficientei acestora
7. Analiza tehnica si utlizarea ei in comportamentul titlurilor
8. Acoperirea riscului pe piata financiara prin operatiuni de hedging
9. Evaluarea fundamentala a unei actiuni pe piata de capital
10. Riscurile bancare si modalitati de gestionare
11. Creditul, factor activ in dezvoltarea economica
12. Riscurile in procesul creditarii
13. Acoperirea riscului de portofoliu cu ajutorul instrumentelor financiare derivate
14. Riscul valutar – dimensionarea si gestionarea sa
15. Piata de capital si rolul sau in dezvoltarea economica
16. Procesul de economisire bancara – evolutie si perspective
17. Indicii bursieri si utilizarea acestora
18. Fuziuni si achizitii in sistemul bancar
19. Integrarea in UE si impactul asupra pietei bursiere
20. Investitiile straine directe si influenta lor asupra cresterii economice
21. Consolidarea pietelor bursiere si efectele generate
22. Rolul pietei de capital in finantarea activitatii economice
23. Analiza pietei fondurilor de investitii in Romania
24. Fondurile mutuale – caracteristici, evolutie si analiza
25. Analiza participarii investitorilor straini pe piata de capital din Romania
Conf.univ.dr. Bogdan COZMÂNCĂ
1. Modele pentru fundamentarea regimului de tintire a inflatiei (prognoza de inflatie)
2. Determinarea cursului real de schimb de echilibru (BEER sau altceva)
3. Pass-through-ul cursului de schimb in indici de inflatie
4. Mecanisme de transmisie a politicii monetare
5. Determinarea unor masuri alternative pentru inflatia de baza (core)
6. Pass-through-ul ratelor de dobanda in dobanzile bancare

7. Efectul Harrod-Balassa-Samuelson
8. Estimarea curbei Phillips in Romania
9. Reguli optime de politica monetara (Taylor si nu numai)
10. Determinarea nivelului asteptarilor de inflatie si a impactului acestora
11. Estimarea unei ecuatii de cerere agregata in Romania
12. Estimarea vitezei de convergenta la PPP si PPP generalizat
13. Determinarea pozitiei politicii fiscale in cadrul mixului de politici economice (sold structural)
14. Determinarea indicelui conditiilor monetare (MCI)
15. Determinarea pibului de echilibru
16. Estimarea legii lui Okun pentru Romania si implicatiile pentru piata muncii
Conf.univ.dr. Bogdan MOINESCU
1. Model simplicat de cuantificare a probabilitatii de nerambursare a creditelor
2. Model macroeconomic simplificat privind cuantificarea riscului de credit
3. Tehnici de evaluare a performantei unui sistem de rating
4. Evaluarea acuratetei sistemelor de rating prin analiza comparativa
5. Evaluarea puterii de discriminare a modelului de credit scoring aferent clientelei de retail de la
banca “X”
6. Studiu de impact cantitativ privind trecerea de la metoda standard la cea avansata in cazul
riscului de credit : o abordare empirica la nivelul bancii “X”
7. Analiza comparativa intre sistemul de rating al banciui “X” si sistemul de rating al bancii “Y”
8. Fundamentarea procesului de creditare a persoanelor juridice
9. Riscul de rambursare anticipata
10. Modele de cuantificare a riscului operational
11. Studiu de impact cantitativ privind trecerea de la metoda standardizata la cea avansata in cazul
riscului operational : o abordare empirica la nivelul bancii “X”
12. Tehnici de gestionare a riscului operational
13. Masurarea performantelor ajustate la risc
14. Evaluarea capitalului economic la nivelul bancii “X”
15. Planificarea lichiditatii bancare
16. Managementul riscului de piata
17. Managementul riscului de rata a dobanzii
18. Rolul modelelor VaR in gestionarea pozitiilor valutare aferente bancii “X”
19. Profitabilitate versus eficienta la nivelul sistemului bancar romanesc

20. Supravegherea prudentiala si rolul acesteia in gestionarea riscului sistemic
21. Model simplicat de cuantificare a profitabilitatii der aparitie a unei crize bancare in Romania
22. Rating-ul instrument de consolidare a supravegherii prudentiale
23. Modele si instrumente de supraveghere prudentiala
24. Costurile crizelor bancare
25. Tehnici cantitative de masurare a riscului sistemic
26. Evaluarea modificarilor de profitabilitate la nivelul bancii “X” in conditiile unor evenimente
extreme, dar plauzibile
27. Evaluarea modificarilor de solvabilitate la nivelul bancii “X” in conditiile unor evenimente
extreme, dar plauzibile
28. Testarea riscului de contaminare interbancara la nivelul Romaniei

Lect.univ.drd. Gabriel BOBEICĂ
1. Mecanisme de transmisie a politicii monetare
2. Modele de estimare a volatilitatii activelor financiare
3. Masuri ale riscurilor financiar-bancare
4. Fundamentarea deciziilor la condiTii de risc si incertitudine
5. Aplicatii ale Teoriei Valorilor Extreme in Finante
6. Rolul formarii anticiparilor in conceperea si implementarea politicilor macroeconomice
7. Volatilitatea macroeconomica
8. Evolutii commune ale variabilelor macroeconomice din tari diferite
9. Identificarea socurilor structurale : monetare, fiscale, de cerere de oferta
10. Estimarea nivelului potentisal sau natural l unor variabile macroeconomice: PIB,
rata somajului, rata dobanzii
11. Determinarea fiscala a pretuilor in context monetar
12. Reprezentarea anticiparilor prin intermediul proceselor de invatare (learning)
13. Evaluarea activelor financiare
14. Identificarea factorilor determinanti ai cresterii economice
15. Reguli de politica monetara
16. Modele macroeconomice care include variabile cu comportament asimetric
Lect.univ.dr. Cătălina HANDOREANU
1. Utilizarea optiunilor si contractelor futures pe piata valutara/ pe piata de capital
2. Gestiunea portofoliului de titluri financiare

3. Risc si rentabilitate in investitii bursiere
4. Masurarea si gestionarea riscului valutar
5. Evaluarea actiunilor
6. Politica valutara a B.N.R.
7. Politica monetara a B.N.R.
8.Factori de influenta ai cursului de schimb
9. Impactul modificarilor cursului de schimb asupra indicatorilor macroeconomici
10. Determinarea cursului real de schimb
Lect.univ.dr. Adrian ENCIU
1. Managementul operaţiunilor de creditare.
2. Gestiunea activelor bancare. Posibilităţi de optimizare.
3. Studiu privind performanţele băncilor comerciale pe cazul bancii ”x”.
4. Analiza financiară a activităţii bancare pe baza bilanţului şi a contului de rezultate.
5. Studiu privind creditarea unei societăţi comerciale.
6. Riscurile bancare. Identificarea şi gestionarea lor (1-2 riscuri)
7. Riscul in activitatea de creditare.
8. Tintirea directa a inflatiei
9. Studiu privind fenomenul inflaţionist în România.
10.Sistemul Monetar European – realizări şi perspective.
11.Sistemul European al Băncilor Centrale şi impactul asupra politicii monetare
12.BERD şi rolul său în tranziţie spre economia de piaţă.
13.Banca Europeană de Investiţii şi rolul său în restructurarea economică europeană.
14.Creditarea externa pe termen mediu şi lung si rolul sau in relansarea economiei româneşti.
15.Studiu de caz privind creditele BIRD.
16.Rolul Băncii Mondiale în finanţarea dezvoltării ţărilor în curs de dezvoltare.
17.FMI şi rolul său în stabilizarea monetară a ţărilor membre.
18.Marketing bancar (studiu)
19.Impactul implementarii acordului Basel II asupra sectorului bancar din Romania
Lect.univ.dr. Dan Costin NIȚ ESCU
1. Dinamica mediului de reglementare şi impactul asupra produselor şi serviciilor bancare
2. Portofoliul de produse bancare şi performanţele băncilor
3. Produse bancare şi segmente de clientelă

4. Sisteme de plăţi pe piaţa bancară din România, în contextul european
5. Produsele de creditare în noul context bancar european
6. Dinamica portofoliilor de produse bancare pentru corporate şi pentru retail
7. Bănci internaţionale vs. bănci locale, strategii de afaceri şi produse bancare
8. Auditarea activităţii de creditare în noul cadru instituţional european
9. Mediul de reglementare şi auditul bancar
10. Controlul si auditul riscului si incertitudinii în managementul bancar
11. Rolul auditului bancar in performanţa institutiilor de credit
12. Metode si modele de evaluare a riscurilor activităţii de audit intern bancar
13. Strategii pentru creşterea eficienţei şi calităţii misiunilor de audit intern bancar în cadrul băncilor
comerciale
14. Auditul bancar şi managementul riscurilor instituţiei de credit

