ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI
DEPARTAMENTUL DE FINANŢE
Telefon (021) 319.19.00/264
e-mail: elena.tene@yahoo.com

Tematica lucrărilor de disertație pentru
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Prof. univ.dr. Felicia ALEXANDRU

Contact: alexandryafelicia@yahoo.com
Consultatii: Luni, ora 16.30, sala 3108
1. Practici anticoncurentiale in procedura licitatiilor
2. Studiu comparativ privind politicile de protectie a concurentei economice
3. Politica UE de promovare a concurentei economice
4. Interventia autoritatii de supraveghere a mediului concurential pe piata....
5. Concentrari economice pe piata.....in Romania
6. Practici anticoncurentiale legate de stabilirea preturilor
7. Politica UE in materia ajutorului de stat
8. Ajutorul de stat, instrument de corectare a dezechilibrelor in dezvoltarea regionala
9. Analiza pietei asigurarilor din ROMANIA
10. Obligatoriu versus facultativ in industria asigurarilor
11. Alternative de protectie impotriva riscurilor de tip catastrofa
12. Asigurari impotriva dezastrelor
13 Supravegherea pietei asigurarilor
14 Globalizare si internationalizare in asigurari
15. Asigurarea de raspundere civila
16. Asigurarea creditelor
17. Asigurari de viata - realizari si perspective
18. Concurenta pe piata asigurarilor
19. Achizitii si fuziuni pe piata asigurarilor
20. Responsabilitatea sociala a societatilor de asigurari
21. Concurenta fiscala
22. Dubla impunere juridica internationala in era globalizarii
23. Politica UE de armonizare fiscala
24. Instrumente de interventie promovate de Pactul Fiscal European
25. Evolutii in impozitarea veniturilor persoanelor fizice
26. Instrumente fiscale in promovarea politicii de ocupare
27. Instrumente fiscale in politica sociala

Prof.univ.dr. Daniel ARMEANU

Contact: darmeanu@yahoo.com
Consultatii: joi ora 15.00, sala 3109
1. Testarea eficientei pietei de capital in romania
2. Analiza asimetriei de informatii in gestiunea portofoliului
3.Optimizarea portofoliului de active financiare pe pietele internationale

4. Utilizarea modelelor de analiza a datelor pe piata de capital din romania
5. Aplicarea tehnicilor de analiza fundamentala aprofundata pe piata de capital din romania
6. Analiza riscului portofoliului de active financiare pe baza metodologiei var (value-at-risk)
7. Gestionarea eficienta a portofoliului de investitii al societatilor de asigurari
8. Modalitati de acoperire a riscurilor investitiilor financiare
9. Instrumente si strategii de optimizare a portofoliilor de obligatiuni pe pietele internationale
10. Fundamentarea deciziei de investire pe piata de capital
11. Evaluarea riscurilor si a performantelor portofoliilor de active financiare
12. Gestionarea optima a portofoliilor financiare supuse restrictiilor de investire

Prof.univ.dr. Dumitru G Badea

Contact: dumitru.badea@fin.ase.ro, dgbadea@gmail.com
Consultatii: Vineri,ora 16.20-18.00, sala 3405
1. Solvabilitatea in asigurari
2. Sistemul de pensii private in Romania (modele)
3. Evaluarea unei companii de asigurare de viata
4. Managementul riscului in asigurari
5. Riscul in conglomeratele financiare
6. Studiu privind riscul sistemic in domeniul serviciilor financiare non-bancare.
In masura in care sunteti interesati de o tema sau aveti o idee despre un alt subiect, contactati-l printr-un email cu titlul
"Disertatie master ", pe adresa dgbadea@gmail.com

Prof. univ. dr. Laura BRAȘOVEANU

Contact: laura_obreja@yahoo.com
Consultatii: marti, ora 16:30, sala 3109
1. Randon Walk Theory
2. Impactul politicii fiscale asupra cresterii economice.
3. Supplier scoring and its inpact on procurements.
4. Determinanti economici si politici ai deficitelor bugetare.
5. Performanta financiara-factori de influenta.
6. Modelarea impactul socurilor externe.Cazul Romaniei.
7. Mecanisme de transmisie a politicii monetare.
8. Rolul analizei financiare in diagnosticarea riscului de faliment.
9. Impactul ajustarilor fiscale asupra cresterii economice.
10. Performanta financiara-factori de influenta.
11. Impactul dezvoltarii sistemului financiar asupra cresterii economice.
12. Impactul politicii de dividend asupra valorii companiei.
13. Impactul politicii fiscale asupra cresterii economice.
14. Efectele proceselor de achizitii si fuziuni asupra performantelor companiilor
15. Performanta financiara-factori de influenta.
16. Strategii investitionale ale fondurilor deschise de investitii.
17. The corelation betw een risk and return in the pharmaceutical sector.
18. Corelatia dintre risc si performanta in cadrul unei intreprinderi.
19. Impactul politicii fiscale asupra valorii companiei.
20. Impactul politicilor guvernamentale la nivel macroeconomic.
21. Impactul structurii capitalului asupra performantelor intreprinderilor listate la BVB
22. Structura optima a capitalului.
23. Testarea empirica a modelelor CAPM & APT
24. Corelatia dintre coruptie si crestere economica.
25. Influenta comportamentului asupra deciziei investitorului.
26. Factori determinanti ai structurii capitalului.
27. Fundamentarea deciziei de investitii la SC Alfa SA.

Prof.univ.dr. Iulian Viorel BRAȘOVEANU

Contact: , viorel_brasoveanu@yahoo.com
Consultatii: Marti, ora 16.30, sala 0005
Miercuri, ora 16.30, sala 9109
1. Analiza evoluției datoriei publice în România.
2. Analiza evoluției datoriei publice a statelor membre U.E.
3. Metode de determinare a veniturilor şi cheltuielilor publice.
4. Analiza bugetelor locale, pe exemplul unui ordonator de credite.
5. Analiza evoluției execuției bugetelor locale în România..
6. Evoluţia impozitelor indirecte în România.
7. Evoluția impozitelor indirecte în Uniunea Europeană.
8. Evoluţia impozitelor directe în România.
9. Evoluția impozitelor directe în Uniunea Europeană.
10. Evoluţia contributiilor sociale obligatorii în România.
11. Evoluția contribuțiilor sociale obligatorii în Uniunea Europeană.
12. Studiu privind principalele obligații fiscale ale unei societăți comerciale.
13. Realizarea studiilor de fezabilitate pentru evaluarea proiectelor de investiții.
14. Acordarea de credite bancare pe baza studiilor de fezabilitate.
15. Studiu privind creditarea unei societăți comerciale.
16. Analiza financiară pe exemplul unei societăți comericale.
17. Studiu privind obținerea unei finanțări europene de către o instituție publică/ societate comercială.
18. Studiul echității, presiunii și optimului fiscal în economiile moderne.
19. Fundamentarea deciziei de investiţii în cazul proiectului......
20. Metode de evaluare a proiectelor de investiţii.

Prof. univ. dr. Petre BREZEANU

Contact: petre.brezeanu@fabiz.ase.ro
Consultatii: marti, ora 12.00-13.00 sala 4007
1. Studiu privind impactul aspectelor comportamentale în gestiunea riscurilor umane în contextul finanţelor comportamentale
2. Studiu privind evaluarea acţiunilor unei întreprinderi în diverse stadii de evoluţie economică
3. Studiu privind aportul factorilor determinanţi în evoluţia preţului unei acţiuni
4. Studiu privind evaluarea obligaţiunilor unei întreprinderi în diverse stadii ale pieţelor financiare
5. Studiu privind supravegherea şi funcţionarea pieţelor financiare pe exemplul unei ţări membre UE
6. Studiu privind metodologia de rating financiar pe exemplul unei societăţi de profil
7. Studiu privind mecanismul de rating financiar pe exemplul unui emitent
8. Studiu privind analiza tehnică a unui activ financiar sau bursier în contextul finanțelor comportamentale
9. Studiu privind riscul și randamentul pe piețele acțiunilor (analiza rentabilității și a riscului portofoliilor de acțiuni)
10. Studiu privind aportul semnificației comportamentale în construcția procesului decizional și evaluarea riscului de credit
11. Studiu privind analiza fundamentală a unui activ financiar sau bursier în contextul finanțelor comportamentale
12. Analiza tehnică versus analiza fundamentală și rolul lor în finanțele comportamentale

Prof.univ.dr. Emilia CÂMPEANU
Contact: emilia.campeanu@fin.ase.ro
Consultatii: Luni, orele 16.30-17.50,sala 3101
1. Impactul finanțării instituţilor publice asupra serviciilor publice
2. Studiu privind execuția bugetară
3. Analiza finanțării politicilor publice în domeniul ......
4. Impactul fiscalităţii asupra conformării voluntare a contribuabililor
5. Analiza incidenței măsurilor fiscal – bugetare în contextul economic actual
6. Efectele fiscale/bugetare ale schimbărilor demografice
7. Analiza riscurilor cauzate de îndatorarea publică
8. Studiu privind sistemul de impunere a veniturilor
9. Incidența sistemului de impozitare asupra veniturilor/consumului

10. Studiu privind profilul contribuabilului
11. Teme propuse de către studenţii masteranzi

Prof. univ. dr. Anamaria CIOBANU
Contact: canamaria@yahoo.com, anamaria.ciobanu@fin.ase.ro,
Consultatii: marti 16:30 sala 3M7
1. Estimarea costului capitalului pentru investiţiile pe pieţe emergente
2. Studiul factorilor determinanţi ai riscului pentru întreprinderile din sectorul de activitate .......
3. Studiul factorilor determinanţi ai profitabilităţii întreprinderilor din sectorul de activitate ......
4. Analiza structurii optime a capitalului pentru întreprinderile din sectorul......
5. Analiza impactului structurii de finanţare asupra valorii întreprinderilor
6. Situdiul indicatorilor finaciari care reflectă performanţa întreprinderilor cotate pe piaţa de capital
7. Analiza corelaţiilor, coerenţelor şi constrângerilor ce trebuie respectate în planificarea financară a unei întreprinderi
8. Analiza creării de valoare prin decizia de investiție și finanțare a unei întreprinderi
9. Analiza factorilor determinați în crearea de valoare pentru acționari
10. Evaluarea întreprinderilor prin actualizarea fluxurilor de numerar
11. Analiza comparativă a căilor de ajustare a multiplilor de pitaţă în evaluarea întreprinderilor
12. Analiza comparativă a relevanţei multiplilor de piaţă utilizaţi în evaluarea întreprinderii
13. Identificarea firmelor comparabile în evaluarea întreprinderilor prin comparaţii de piaţă
14. Analiza comparativă a tehnicilor de evaluare a brandurilor. Studiu de caz…
15. Analiza comparativă a tehnicilor de evaluare a activelor necorporale. Studiu de caz…
16. Cuantificarea riscului nesistematic în evaluarea întreprinderilor
17. Identificarea factorilor cu impact asupra valorii proprietăţilor imobiliare
18. Analiza căilor de alocare a valorii intreprinderii pe activele sale
19. Utilizarea tehnicii scenariilor şi a simulării Monte Carlo în evaluarea întreprinderii
20. Utilizarea tehnicii arborelului de decizie şi a opţiunilor reale în evaluarea întreprinderii
21. Aplicare analizei scoring pentru identificarea bonităţii întreprinderilor
Studenţii au posibilitatea să propună teme de cercetare diferite de cele cuprinse în această listă, cu condiţia de a se
încadra ca şi tematică în domenii de interes precum: analiza financiara a întreprinderii, evaluarea proiectelor de
investiţii sau a întreprinderilor, planificare financiară. Transmiterea unor astfel de propuneri se poate face prin email
la adresa: canamaria@yahoo.com. Doar dupa primirea confirmării privind acceptarea pentru coordonare a temei de
cercetare propusă de către student, cererea pentru înscriere la coordonare poate fi completată şi dată la semnat.

Prof.univ.dr. Ingrid-Mihaela DRAGOTĂ

Contact: ingrid_mihaela@yahoo.com,
Consultatii : Miercuri, ora 18.00, sala 3108
1. Analiza bursieră a valorilor mobiliare listate pe piaţa de capital din România.
2. Coerenţe şi corelaţii între analiza tehnică şi analiza fundamentală a acţiunilor.
3. Gestiunea unui portofoliu de valori mobiliare pe piaţa de capital din România.
4. Emisiunea şi evaluarea obligaţiunilor. Evoluţia pieţei obligaţiunilor în România.
5. Studiul eficienţei pieţei financiare din România. Realităţi si tendinţe.
6. Analiza deciziei de investiţii din perspectiva integrării acesteia în strategia întreprinderii.
7. Analiza factorilor determinanţi ai politicilor de finanţare ale IMM-urilor.
8. Analiza factorilor determinanţi ai politicilor de finanţare ale companiilor listate pe piaţa de capital din România.
9. Aplicabilitatea modelelor clasice de gestiune a portofoliilor de valori mobiliare în evaluarea acţiunilor listate la Bursa de
Valori Bucureşti.
10. Factori determinanţi ai politicii de dividend. Analiza în context internaţional.
11. Factori determinanţi ai politicii de dividend pe cazul companiilor listate la BVB.
12. Analiza deciziei de finanţare la nivel microeconomic din pespectiva teoriei de semnal.
13. Analiza deciziei de finanţare la nivel microeconomic din pespectiva teoriei de agent.
14. Funcţionarea mecanismelor de guvernanţă corporativă în companiile româneşti. Comparaţii internaţionale.
15. Funcţionarea mecanismelor de guvernanţă corporativă în companiile româneşti listate pe piaţa de capital din România.

16.
17.
18.
19.

Comunicarea manageri – acţionari – stakeholderi în companiile listate pe piaţa de capital din…
Manifestarea crizei financiare în sistemul bancar din … . Explicaţii date de guvernanţa corporativă
Probleme de mandat pe piaţa de capital din … şi dificultăţile de funcţionare ale mecanismelor de guvernanţa corporativă
Asimetria de informaţii pe piaţa de capital din România şi impactul acesteia asupra funcţionării mecanismelor de guvernanţă
corporativă.
20. Impactul modificării variabilelor macroeconomice asupra politicilor de finanţare şi de dividend.
21. Impactul structurii capitalului asupra performanţei întreprinderilor româneşti.
22. Impactul structurii capitalului asupra performanţelor întreprinderii. Analiză în context internaţional.
23. Sistemul financiar islamic. Politica de îndatorare a companiilor listate pe piaţa de capital din ...
24. Factori determinanţi ai schimbărilor de CEO ai companiilor româneşti listate pe piaţa de capital din România.
25. Analiza factorilor determinanţi ai pachetelor de remunerare a CEO din companiile listate din Statele Unite.
26. Factori determinanţi ai dezvoltării pieţei de asigurări de viaţă. Analiză în context internaţional.
27. Factori determinanţi ai dezvoltării pieţei de asigurări generale. Analiză în context internaţional.
28. Dezvoltarea sistemului de pensii private din România – evoluţii, perspective de dezvoltare, factori determinanţi.
29. Perspective de dezvoltare a sistemului de pensii private din România. Comparaţii internaţionale.
30. Factori determinanţi ai dezvoltării pieţei asigurărilor autocasco din România.
31. Factori determinanţi ai dezvoltării pieţei asigurărilor RCA din România.
32. Analiza corelaţiei dintre guvernanţa corporativă şi performanţa financiară pe piaţa de capital din ...
33. Impactul structurii acţionariatului asupra politicilor de dividend ale companiilor listate pe piaţa de capital din …
34. Impactul structurii actionariatului asupra performanţelor companiilor listate pe piaţa de capital din ...
35. Rolul investitorilor instituţionali în promovarea principiilor şi mecanismelor de guvernanţă corporativă din…
36. Sistemul financiar al tigrilor asiatici şi impactul asupra funcţionării mecanismelor de guvernanţă corporativă
37. Adevăr sau provocare – promovarea politicilor de responsabilitate sociala corporativă şi impactul asupra performanţelor
companiilor ....
38. Alte teme din domeniile MANAGEMENT FINANCIAR, ASIGURĂRI, PROTECŢIE SOCIALĂ, INVESTIȚII FINANCIARE ȘI
GESTIUNEA PORTOFOLIULUI și GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ.
OBSERVAŢIE: Pentru fi acceptaţi spre îndrumare, studenţii sunt invitaţi la o discuţie preliminară cu profesorul.

Prof.univ.dr. Victor DRAGOTĂ

Contact: victor.dragota@fin.ase.ro,
Consultatii: joi , ora 19.30, sala 3110
În principiu, orice temă agreată de comun acord de către cadrul didactic coordonator și de către studentul coordonat, în
Management financiar al companiei
Investiții financiare și gestiunea portofoliului
Evaluarea întreprinderilor
domeniile:
,
Finanțe comportamentale
{
Analiza financiară a companiei
Analiza problemelor de agent
Asimetrie informațională
Politica de finanțare
Structura financiară a companiei
Eficiența pieței
Comportamentul
investitorilor ,
în principiu legate de:
Achiziții și fuziuni
Impactul factorilor socio-culturali
Politica de dividend
Economii emergente
{ Economii post -comuniste

Acvacultură
Resurse regenerabile
Ecologie
Energie
Mediu
Deșertificare
aplicate preferabil în domenii precum:
.
Ape minerale
Agricultură
Turism
Îmbătrânirea populației
Migrație
{ Schimbări climatice
Exemple de teme (aceste teme au numai un titlu exemplificativ și NU se poate opta pentru ele; se poate opta pentru
teme înrudite):
1. Ïmpactul achiziţiilor şi fuziunilor asupra companiilor din sectorul bancar
2. Impactul finanțelor comportamentale asupra deciziilor de investire
3. Politica de dividend și asimetria informațională
4. Testarea eficienței pieței de capital – comparații între România și Polonia
5. Impactul factorilor socio-culturali asupra politicii de dividend
Notă: în vederea fundamentării opțiunii pentru o anumită temă, este recomandată o discuție preliminară cu cadrul
didactic, programată, preferabil cu aproximativ 7 zile în avans, prin e-mail transmis la adresa: victor.dragota@fin.ase.ro.

Prof. univ. dr. ILIE Vasile

Contact: vasile.ilie@fin.ase.ro,
Consultatii: marti, ora 11.00-12.00, sala 3109
1. Fundamentarea sarcinilor gestiunii financiare a întreprinderii
2. Maximizarea valorii întreprinderii - sarcină principală a gestiunii financiare
3. Locul gestiunii financiare în sistemul de gestiune al întreprinderii
4. Influenţa sistemului financiar asupra gestiunii financiare a întreprinderii
5. Modurile de finanţare fundamentale şi legatura dintre ele
6 Diferenţierea instrumentelor financiare pe măsura evoluţiei sistemului financiar
7. Diferenţierea instituţiilor şi a pieţelor financiare pe măsura evoluţiei sistemului financiar
8. Tendinţele evoluţiei sistemelor financiare
9. Necesitatea dezvoltării finanţării din exteriorul întreprinderii
10. Caracteristicile şi etapele evoluţiei sistemelor financiare naţionale
11. Influenţele exercitate de mediul financiar asupra gestiunii financiare a întreprinderilor
12. Orientările gestiunii financiare în diferitele stadii ale evoluţiei sistemului financiar
13. Gestiunea financiară şi dezvoltarea întreprinderii
14. Obiectivele diagnosticului financiar al întreprinderii
15. Aprecierea performantelor financiare ale întreprinderii
16. Influenţa structurii financiare a întreprinderii asupra performanţelor
17. Influenţa structurii costurilor asupra performanţelor
18. Semnificaţiile financiare şi juridice ale bilanţului
19. Deciziile de finanţare a întreprinderii şi importanţa lor strategică
20. Costul capitalurilor şi corelatia cu structura financiară a întreprinderii
21. Orice altă temă având legătură cu finanţele (propusa de candidati)

Prof. univ. dr. Robert PĂIUȘAN

Contact: lenus002@yahoo.com
Consultatii: Miercuri,ora 10.40-12.30, sala 3110
1.Actiunile ca instrument de finantare a intreprinderilor/Aktien als Instrument der Unternehmungsfinanzierung
2.Obligatiunile ca instrument de finantare a intreprinderilor/ Anleihen als Instrument der Unternehmungsfinanzierung
3.Bugetul de capital/ Das Kapitalbudget
4. Structura financiara a intreprinderii/Die Finanzstruktur
5.Finantarea societatilor de persoane/Finanzierung der Personengesellschaften
6.Finantarea societatilor de capital/ Finanzierung der Kapitalgesellschaften Finanzplanung
7.Leasing
8. Planificarea financiara/Finanzplanung

Prof.univ.dr. Costantin ROMAN

Contact: roman_costantin@yahoo.com
Consultatii: Marti, ora 17.30, sala 3405
1. Abordari conceptuale cu privire la controlling.
2. Controllingul obiectivelor strategice.
3. Controllingul obiectivelor operative.
4. Controlul fiscal în România
5 Sisteme fiscale comparate
6 Tendinte de dezvoltare in controlliTrezoreriei statului abordare aplicativa
7 Calitatea populatiei. Capitalul intelectual.
8 Conducerea evidienţei contabile în trezoreriei statului
9 Perfecţionare conducerii evidenţei cheltuielilor şi veniturilor în trezoreria statului
11. Procesul bugetar si performanta in institutiile publice
12. Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli la instituţii publice
13. Echilibrul financiar pe baza documentelor de sinteză la o instituţie publică
14. Perfecţionarea contabilităţii instituţiilor publice
15. Auditul financiar la instituţiile publice
16. Creativitate si inovare in conducerea institutiilor publice.
17. Sisteme informatice utilizate în trezoreria statului
18. Studiu aplicativ asupra unor contracte administrative.Contractul de achizitii publice
19. Leasing-ul financiar şi operaţional ca formă de finanţare a investiţiilor din instituţiile publice
20. Situaţiile financiare ale instituţiilor publice
21. Studiu privind controlul financiar şi auditul public intern la instituţiile publice
22. Elaborarea şi fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli la o instituţie publică
23. Provocari pentru auditul financiar generate de management aproch
24. Bugetul de venituri şi cheltuieli a unei unităţi administrative-teritoriale
25. Auditul performantei financiare
26. Auditul de conformitate la societăţile şi asociaţiile fără scop lucrativ
27. Fundamentarea veniturilor şi a cheltuielilor unităţilor administrativ-teritoriale
28. Economia subterană în România
29. Etica si deontologie profesionala in finante

Prof.univ.dr. Ion STANCU
Contact: ion.stancu@ase.ro,
Consultatii: joi, ora 16.30, sala 3109
1.Interacţiunea dintre gestiunea financiară şi guvernanţa corporativă
2.Analiza factorilor determinanţi ai performanţei întreprinderii
3.Analiza structurii optime a capitalurilor întreprinderii în economiile emergente
4.Impactul investiţiilor străine directe asupra creşterii economice
5.Influenţa fiscalităţii asupra valorii întreprinderilor
6.Asimetria informaţională, creşterea sustenabilă şi riscurile de exploatare şi de îndatorare ale întreprinderilor
7.Fundamentarea costului capitalului pentru diverse industrii de pe piața de capital românească

8.Costul mediu ponderat al capitalului versus valoarea actualizata neta ajustata în evaluaea investiţiilor directe
9.Studiu privind indicatorii de fundamentare a deciziilor de investiţii directe: indicatori tradiţionali versus moderni
10. Impactul activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare asupra valorii întreprinderii
11. Analiza corelaţiei dintre evoluţia pieţei de capital şi evoluţia cursului de schimb pe piețele emergente
12. Relevanţa analizei fundamentale şi a analizei tehnice pe piaţa de capital din România
13. Analiza impactului informațiilor financiar-contabile asupra performanţei financiare a întreprinderilor. Studiul de eveniment pe
piața de capital românească .
14. Model multifactorial microeconomic de analiză a rentabilităţii bursiere (beta, rata de îndatorare, capitalizarea bursieră, MBR,
PER, ROA, ROE)
15. Influenţa factorilor macroeconomici asupra rentabilităţii pieţei bursiere din România
16. Introducerea în modelul CAPM a costurilor de tranzacţie, a impozitelor şi a riscului de lichiditate
17. Influenţa comportamentului investitorilor asupra formării cursurilor bursiere. Raţional versus irational pe piaţa de capital din
România
18. Influenţa ratingului de ţară şi de companie asupra pieţei financiare din România
19. Impactul crimei financiare şi a spălarii banilor asupra creşterii economice a României
20. Adecvarea capitalului societăţilor de investiţii financiare

Prof.univ.dr. Georgeta VINTILĂ
Contact: vintilageorgeta@yahoo.fr
Consultatii: miercuri, orele 16.30-18,sala 3102.
1. Analiza şi optimizarea presiunii fiscale la nivelul întreprinderii
2. Diagnosticarea performanţelor financiare ale întreprinderii din perspectiva politicii fiscale
3. Managementul trezoreriei întreprinderii sub infuenţa obligaţiilor fiscale
4. Fiscalitatea operaţiilor complexe și impactul acestora asupra companiilor
5. Impactul politicii de dividend asupra structurii de finanţare a companiilor
6. Studiu privind cota efectivă de impozitare a profitului
7. Analiza efectelor fiscale ale finanţării prin leasing versus credit bancar
8. Structura financiară și performanțele întreprinderii sub impactul fiscalității
9. Finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul de afaceri european
10. Analiza şi cuantificarea impactului economic al taxei pe valoarea adăugată în context național și internațional
11. Impactul obligaţiilor sociale asupra rezultatelor financiare ale întreprinderii
12. Infuenţa politicii fiscale asupra deciziei de investiţii
13. Analiza şi evaluarea riscurilor la nivelul companiilor
14. Armonizarea impozitelor indirecte şi impactul economico-social al acestora
15. Analiza și cuantificarea impactului economic al impozitului pe venitul persoanelor juridice în spaţiul intracomunitar
16. Analiza şi previziunea fluxurilor financiare la nivelul companiilor
17. Analiza factorilor determinanți ai performanţelor financiare ale companiilor
18. Impactul politicii fiscale asupra deciziei de finanţare a întreprinderilor
19. Studiu privind preţurile de transfer în cadrul societăţilor transnaţionale
20. Analiza factorilor de influenţă asupra structurii de finanţare a întreprinderilor
21. Optimizarea structurii de finanţare pe termen lung a întreprinderii
22. Impactul impozitului pe profit asupra performanțelor financiare ale întreprinderilor
23. Optimizarea sarcinii fiscale privind impozitul pe profit versus impozitul pe venitul microîntreprinderilor
24. Studiu privind corelaţia politică de dividend-guvernanţă corporativă
25. Impactul structurii capitalurilor asupra performanţelor financiare ale întreprinderiilor
26. Deciziile de alocare a capitalurilor şi impactul acestora asupra cash-flow-urilor companiei
27. Analiza corelației guvernanță corporativă-performanță financiară la nivelul companiilor
28. Analiza factorilor determinanti ai valorii intreprinderii din perspectiva guvernanței corporative
29. Analiza și cuantificarea impactului responsabilității sociale corporative asupra performanțelor companiilor
NOTĂ: Pot fi stabilite și alte teme, cu acordul profesorului, dacă există argumente în scopul
fundamentării lor

Prof. univ. dr. Mariana VUȚĂ

Contact: vuta.mariana@fin.ase.ro,
Consultatii: Luni, orele 8.00 – 9.00, sala 3109
1. Studiu comparativ privind concurenta fiscala la nivel international.
2. Politica bugetara la nivelul UE. Studiu comparativ.
3. Sisteme de guvernanta corporativa.
4. Finantarea proiectelor din domeniul…… prin fonduri europene. Analiza cost beneficiu.
5. Politica fiscala europeana versus SUA.
6. Bugetul pe programe- instrument de gestionare eficienta a fondurilor publice.
7. Impactul fuziunii asupra rezultatelor grupului de societati.
8. Impactul divizarii asupra rezultatelor grupului de societati.
9. Auditul fondurilor europene.
10. Descentralizare bugetara si performanta bugetara.
11. Concurenta fiscala sau cooperare fiscala?
12. Practici anticoncurentiale : Europa versus SUA
13. Studiu privind aplicarea metodelor de determinare a preturilor de transfer
14. Responsabilitatea sociala corporative : mit sau realitate?

Conf.univ.dr. Gyorgy ATILLA

Contact: gorgi_mc@yahoo.com
Consultatii: Miercuri, ora 16.30, sala 3108
1.Mijloace moderne de evidenţă şi plată a impozitelor
2.Alternative de evidenţă fiscala

Conf.univ.dr. Emilian-Constantin MIRICESCU

Contact: miriemil@yahoo.com,
Consultatii: Miercuri, orele, 15.00-16.20, sala 3607
1. Contribuţii sociale vs. beneficii sociale în sistemul public de pensii
2. Contribuţii sociale vs. beneficii sociale în sistemul public de sănătate
3. Contribuţii sociale vs. beneficii sociale în sistemul public de șomaj
4. Reconsiderare activităţi independente
5. Sistem real vs. norme de venit
!!!DISCUȚIE ȘTIINȚIFICĂ PREALABILĂ ÎNTRE STUDENȚI ȘI CADRUL DIDACTIC!!!

Conf. univ.dr. Eugen MITRICĂ
Contact: nelu.mitrica@fin.ase.ro,
Consultatii: miercuri ,ora 10.00 -11.00 sala 3108
1. Politica financiară şi politica monetară în context macroeconomic
2. Corelaţiile echilibrului financiar cu celelalte componente ale echilibrului economic general
3. Elaborarea studiilor e fezabilitate/planurilor de afaceri
4. Evaluare a proiectelor de investiţii
5. Evaluarea companiilor
6. Auditul afacerii – abordare modernă a auditului finaciar
7. Investigaţiile fraudelor financiare şi utilizarea analizei digitale
8. Eficienţa pieţelor financiare – testarea eficienţei informaţionale
9. Modele de gestiune a portofoliului de investiţii

Conf.univ.dr. Laura Elly NAGHI

Contact: laura.naghi@fin.ase.ro,
Consultatii: Luni, ora 13.30, sala
1. Tendinte ale comportamentului consumatorului in alegerea unui produs de asigurare - viata/auto/locuinta
2. Managementul relatiei cu clienti pentru societatile de asigurari din Romania
3. Solutionarea daunelor in asigurarile auto
4. Managementul daunei in asigurarile de locuinta
5. Proceduri de managementul riscurilor in asigurari
6. Guvernanta corporativa in asigurari si pensii private
7. Impactul Solvency II asupra capitalizarii companiilor de asigurari din Romania
8. Analiza Solvency II in cadrul unei companii de asigurari
9. Politica de management de risc in cadrul unei companii.
10. Asigurarile de sanatate in contextul actual legal al sanatatii.
11. Pensiile private facultative - complement sau alternativa de economisire?
12. Utilizarea asigurarilor de credit ca protectie impotriva riscurilor comerciale ale unei companii
13. Aplicarea IFRS in asigurari

Conf.univ.dr. Andreea SEMENESCU

Consultații: luni ,10.45-13.00, 16.30-18.00 - sala 3110
andreea.semenescu@fin.ase.ro
1. Factori determinanți ai valorii acțiunilor în perioada crizei financiare
2. Factori de influență a politicii de dividend a companiilor
3. Influența structurii acționariatului asupra politicii de dividend a companiilor
4. Analiza politicii de finanțare a companiilor românești cotate
5. Influențează guvernanța corporativă performanța financiară a companiilor?
6. Analiza factorilor determinanți ai politicii de responsabilitate socială corporativă
7. Cum influențează politica de responsabilitate socială corporativă costul capitalului?
8. Corelația între nivelul de dezvoltare a pieței de capital și creșterea economică
9. Guvernanța corporativă în întreprinderile românești cotate și influența ei asupra performanțelor financiare
10. Alte teme din domeniile finanțe corporative, guvernanță corporativă, piețe de capital, finanțe generale alese in acord cu
cadrul didactic coordonator

Conf.univ.dr. Andreea STOIAN

Contact: andreea.stoian@fin.ase.ro,
Consultatii: miercuri, 18.02., 25.02, 04.03, 11.03, ora 16.30-18.00, sala 3108
1. Testarea econometrică a modelului CAPM
2. Testarea eficienței informaționale în formă slabă
3. Impactul achizițiilor și fuziunilor asupra comportamentului investitorilor
4. Testarea econometrică a modelului de piață
5. Testarea econometrică a modelului APT
6. Momentele distribuției de probabilitate și relevanța acestora în gestiunea portofoliului de acțiuni
7. Analiza efectelor sezoniere pe piaţa de capital
8. Impactul ciclului electoral/politic asupra rentabilității acțiunilor
9. Impactul deficitului bugetar asupra rentabilitatii actiunilor pe piata de capital
10. Incidenta impozitarii asupra comportmentului investitorilor/consumatorilor
11. Analiza sustenabilitatii politicii fiscale pe baza metodelor econometrice
12. Analiza sustenabilitatii politicii fiscale pe baza modelului de dinamica a datoriei publice
13. Analiza vulnerabilităţii politicii fiscale
14. Studiu privind crizele economice la nivel internațional
15. Metode de previzionare a crizelor economice

Conf. univ. dr. Paul TĂNĂSESCU

Contact: floritanasescu@yahoo.com
Consultatii: Miercuri, ora 13.30-15.00, sala 3108
1. Analiza pietei asigurarilor din Europa. Perspective de crestere a acestei piete.
2. Finantarea ocrotirii sanatatii in Romania. Stadiul actual al procesului de Reforma.
3. Mijloace moderne de determinare a primelor de asigurare.
4. Asigurari obligatorii vs.facultative.
5. Finantarea riscurilor catastrofale in tara noastra.
6. Managementul financiar al riscului de cutremur de pamant in Romania.
7. Managementul daunei in asigurarile generale. Posibilitati de imbunatatire in Romania.
8. Perfectionarea modului de calcul al primelor de asigurare, pe exemplul…
9. Posibilitati de imbunatatire a asigurarilor de raspundere civila, pe exemplul…
10. Managementul riscului in asigurari, pe exemplul…
11. Reasigurarea contractelor de asigurari pe exemplul…
12. Reorganizarea departementelor in societatile de asigurari, pe exemplul…
13. Perfectionarea asigurarilor agricole din Romania, pe exemplul…
14. Analiza pietei asigurarilor din Europa, pe exemplul asigurarilor…
15. Riscul in asigurarile de viata.
16. Reforma sanitara din Romania
17. Posibilitati de ameliorare a protectiei sociale din Romania
18. Protectia financiara a mamei si a copilului in Romania
Nota: Exista posibilitatea de alegere a unei alte teme de dizertatie, cu acordul cadrului didactic.

Conf. univ. dr. Lucian ŢÂȚU

Contact: lucian.tatu@fin.ase.ro
Consultatii: Luni ora 12.00, sala
3107
1. Impactul impozitului pe profit asupra performanțelor financiare ale întreprinderilor
2. Persoană fizică – versus persoană juridică. Optimizare fiscală.
3. Studiu comparativ privind impozitarea veniturilor persoanelor fizice în diferite state ale lumii.
4. Studiu comparativ privind impozitarea profiturilor companiilor în diferite state ale lumii.
5. TVA la încasare versus TVA la facturare.
6. Frauda tip carusel
7. Analiză comparativă privind accizele la nivel internațional.
8. Optimizări fiscale prin companii off shore.
9. Altă temă propusă de masterand pe domeniul fiscalității
OBSERVAŢIE: Pentru a fi acceptaţi spre îndrumare, studenţii sunt invitaţi la o discuţie preliminară cu profesorul.
Discuția se va axa pe motivația alegerii temei, conținutul lucrării și materialele bibliografice studiate de studenți pe
domeniul temei propuse.

Conf. univ. dr. Nicoleta VINTILĂ

Contact: nicoleta.vintila@fin.ase.ro,
Consultatii: Luni, ora 16.30 , sala 3109
1. Studiu comparativ privind impozitarea veniturilor din muncă în context internațional.
2. Studiu comparativ privind impozitarea veniturilor din activități independente în context internațional.
3. Studiu comparativ privind impozitarea veniturilor din investiții (capital) în context internațional.
4. Progresivitatea sistemului de impozitare a veniturilor persoanelor fizice în context internațional.
5. Facilitățile fiscale privind impozitarea profiturilor companiilor în context internațional.
6. Impactul fiscalității asupra indicatorilor de performanță ai companiei.
7. Factori de influență asupra cotelor efective de impozitare a veniturilor companiilor.
8. Prețurile de transfer.
9. Studiu privind accesibilitatea produselor supuse accizelor în context internațional.
10.Managementul fiscal al companiei ....

10. Factorii de influență asupra eficienței colectării TVA
11. Eficiența administrării fiscale în România.
OBSERVAŢIE: Masteranzii pot propune și alte teme; decizia finală asupra temei se va lua împreună cu profesorul
coordonator, în urma unei discuţii prealabile cu acesta).
În vederea acceptării la îndrumare, masteranzii vor depune un CV şi o scrisoare de motivare a alegerii făcute.

Lect. univ. dr. Delia CATARAMĂ

Contact: delia.catarama@fin.ase.ro,
Consultatii: Marti, ora 18.00, sala 3108
1. Impactul TVA asupra cash-flow-urilor intreprinderii
2. Combaterea fraudei în domeniul TVA: soluţii legislative şi administrative
3. Dubla impunere si non-impunere in domeniul TVA
4. Formă versus fond privind dreptul de deducere a TVA
5. Impozitarea grupurilor de companii
6. Crearea unei baze impozabile consolidate comune pentru impozitul pe profit in Uniunea Europeana
7. Optimizarea fiscală: îndre dreptul contribuabilului și abuzul de drept
8. Rolul Curţii Europene de Justiţie în coordonarea fiscal în cadrul Uniunii Europene
precum si orice alta propunere a studentilor din domeniile „TVA”, "Impozit pe profit" si „Impozit pe venit”, dupa o
discutie prealabila cu profesorul. Pentru acceptarea la coordonare, studentul trebuie sa aiba aprobarea profesorului.

Lect. univ. dr. Georgiana Camelia CREȚAN

Contact: georgiana_cretan@yahoo.com
Consultatii: Joi, ora 10.30-12.00,sala 3108
1. Efectele convențiilor pentru evitarea dublei impuneri juridice internaționale asupra economiei naționale. Studiu ............ (pe un
stat/comparativ între state membre ale UE/ comparativ între UE și SUA/ în țările BRICS);
2. Impozitarea nerezidenților. Studiu.... (pe un stat/ comparativ între state membre ale UE/ comparativ între UE și SUA/ în țările
BRICS );
3. Incidența convențiilor pentru evitarea dublei impuneri juridice internaționale asupra impozitării nerezidenților. Evidențe empirice
pe cazul ...............(unui stat/ a două state - studiu comparativ/ unei țări dezvoltate/țărilor emergente);
Observație!
Studenții pot alege și alte teme din aria disciplinelor: Finanțe publice, Prețuri și concurență, cu condiția acceptării de
către coordonatorul științific.
Pentru a fi acceptaţi la îndrumare, studenţii vor înainta profesorului coordonator o scrisoare de motivare a alegerii temei
(maximum 300 cuvinte).

Lect. univ. dr. Oana FILIPESCU

Contact: maria.filipescu@fin.ase.ro,
Consultatii: Miercuri, ora 15.00 - 16.20, sala 3108
1. Influenţa politicii fiscale asupra creşterii economice, la nivelul statelor Uniunii Europene
2. Cota efectivă de impozitare a profiturilor – modalităţi de cuantificare şi factorii de influenţă ai acesteia
3. Impactul impozitului pe profit asupra performanţelor financiare ale întreprinderii
4. Posibilităţi de perfecţionare în aşezarea şi perceperea impozitului pe profit
5. Abordări paralele privind impozitarea profiturilor
6. Abordări paralele privind sistemul contribuţiilor sociale obligatorii
7. Sistemul asigurărilor sociale în statul X
OBS: Masteranzii pot alege şi alte teme de cercetare din domeniul Fiscalităţii (dar numai după o discuţie preliminară
între masterand şi coordonatorul ştiinţific).

Lect.univ.dr. Filip IORGULESCU

Contact: filip.iorgulescu@fin.ase.ro,
Consultatii: Marti, ora 10.45, sala 3108
1. Testarea proprietăților statistice ale randamentelor în contextul BVB
2. Modelarea volatilității titlurilor financiare/cursului de schimb
3. Aplicații ale modelelor Value-at-Risk pentru măsurarea riscului de piață
4. Evaluarea efectelor economice ale patrimoniului cultural
5. Alte teme din sfera piețelor financiare și a managementului riscului în baza unei discuții prealabile cu cadrul didactic
coordonator

Lect.univ.dr. Paula LAZAR
Contact: paula.lazar@fin.ase.ro
Consultatii: Joi, ora,18.00, sala 3108
1. Concurenţa fiscală şi impactul acesteia asupra mediul de afaceri (abordarea temei poate avea caracter naţional,
european sau internaţional);
2. Concurenţa fiscală şi impactul acesteia asupra fluxurilor de capital financiar (abordarea temei poate avea
caracter naţional, european sau internaţional)
3. Analiza comparativă a impozitelor și taxelor locale (abordarea temei are un caracter european sau internațional)
4. Evoluția accizelor și impactul acestora asupra prețurilor finale;
Se pot alege și alte teme din domeniu după o discuție preliminară cu coordonatorul științific

Lect.univ.dr. Carmen LIPARĂ

Contact: , lipara_carmen@yahoo.com
Consultatii: Joi, ora 18.00, sala 3108
1.Structura de finantare si impactul asupra valorii companiei ...
2.Factori de influenta ai pretului actiunilor listate..

Lector dr. Adrian T. MITROI

Contact: adrian.mitroi@fin.ase.ro
Consultatii: Joi, ora 18.00, sala 3108
1. Aplicabilitatea practică a Finanţelor Comportamentale.Studii, aplicatii. Corelatii si cauzalitati, analize statistice cu aplicabilitate
practica.
2. Aplicaţii practice specifice pentru optimizarea procesului de alocare a activelor în cadrul managementului investiţional
individual eficient. Aspecte statistice.
3. Managementul investiţional raţional al portofoliilor în cadrul finanţelor personale. Administrarea corelată a activelor şi pasivelor,
analize statistice cu aplicabilitate practica despre corelatii si cauzalitati intre managementul activ si performanta investitionala a
portofoliilor individuale si institutionale.
4. Dilema superiorităţii de randament investiţional a managementului activ al investiţiilor faţă de cel pasiv. Aspecte empirice,
studii statistice.
5. Macroeconomia crizei şi Finanţele comportamentale. Finanţele şi psihologia banilor în contextul unei crize economice şi
financiare. Statistici, aplicatii.
6. Finanţele comportamentale: în unele circumstanţe, pieţele financiare se pot dovedi ineficiente informaţional si datorită
influenţei factorilor psihologici. Controverse, studii, aspecte statistice.
7. Dilema investiţională a achiziţiei unei locuinţe versus închirierea uneia este una din cale mai dificile opţiuni economice.
Abordari practice, solutii ale finantelor comportamentale.
8. Piaţa de capital ca un indicator general al condiţiilor economice al perceptiei publicului investitor. Corelatii si cauzalitati, analize
statistice cu aplicabilitate practica
9. Premiile Nobel in Finantele Comportamentale. Cercetari empirice curente si de viitor. Noi dezvoltari in domeniul cercetariilor
finantelor comportamentale.
Temele trebuiesc sustinute cu aport demonstrativ econometric semnificativ. Propunerea succinta a temei si a
demersului de cercetare econometrica, pe email: adrian.mitroi0@gmail.com

Lect.univ.dr. Andrei STANCULESCU
Contact: stanculescuandrei@yahoo.com
Consultatii: Joi, ora 16.30, sala 3109
1. Modelul de piaţă al valorilor mobiliare cotate la Bursa de Valori Bucureşti;
2. Testarea eficienţei informaţionale slabe a pieţei de capital româneşti;
3. Testarea eficienţei informaţionale în formă slabă pentru bursa de valori din ţara X;
4. Fundamentarea deciziei de investiţii a unei societăţi comerciale;
5. Fundamentarea deciziei de investiţii în mediu cert pentru cazul întreprinderii X;
6. Fundamentarea deciziei de investiţii în mediu incert pentru cazul întreprinderii X;
7. Analiza performanţei portofoliului de acţiuni utilizând modelul Markowitz
SPECIALIZAREA TEHNICI ACTUARIALE
Prof.univ.dr. Gheorghita Zbaganu
Email: gheorghitazbaganu@yahoo.com
1. Compararea riscurilor
2. Principiul utilității medii în calculul primelor de asigurare
3. Problema portofoliului optim.
4. Aplicarea principiului utilitatii medii in calculu portofoliului optim.
5. Calculul exact al probabilitatii de ruina in orizont finit.
6. Metode de simulare a portofoliilor de asigurați.
7. Teoria credibilității.
Lect. univ. dr. Mircea Iulian
Email:mirceaiulian91@yahoo.com
1. Evaluarea primelor în asigurările de viaţă folosind elemente fuzzy.
2. Metode de aproximare a probabilităţii de ruinare într-un proces de risc din asigurări.
3. Studiu comparativ privind sistemele de pensii din ...
4. Aspecte financiare în evoluţia tripletului angajaţi-şomeri-pensionari
5. Longevitatea şi fondurile de pensii
Lect.univ.dr. Mihaela Covrig
Email: mihaela.covrig@csie.ase.ro
1.Determinanţi ai cererii şi reînnoirii unei asigurări de tip CASCO
2. Modele de regresie logistică în actuariat
3. Impactul profilului cultural asupra cererii de asigurări non-life (eventual studiu comparativ pentru regiunile ţării)
4. Prospect theory (teoria prospectării) cu aplicaţii în asigurări
Lect.univ.dr. Liana Manu Iosifescu
Email:lianamanu@gmail.com
1.Principii implicite de calcul al primelor de asigurare
2. Principii explicite de calcul al primelor de asigurare
3.Abordarea bayesiana in estimarea frecventei cererilor
4. Prime de credibilitate
5.Rezerve in asigurari non-viata
6. Estimari ale duratei de viata
7.Estimatori ale intensitatilor de tranzitie in modelele Markov de transfer intre stari
Lect.univ.dr. Roxana Florina Ciumara
Email: roxana.ciumara@omniasig.ro
1. Legi de mortalitate - Mortality models/laws

2. Rezerve in asigurarile de viata – Reserves in life insurance
3. Rezerve in asigurarile non-viata – Reserves in non-life insurance
4. Asigurari de grupuri de persoane - Group life insurance
5. Tipuri de produse in asigurarile de viata - Life insurance products
6. Modele generale de asigurare – General insurance models
7. Modele de tarifare – Tariff models
8. Analiza profitului in asigurarile de viata - Profit analysis in life insurance
9. Abordarea Markoviana in modele de asigurare - Markovian model in life insurance.
10. Evaluarea riscurilor in regimul Solvency II - Risks evaluation in Solvency II regime
Conf.univ.dr. Laura Elly Naghi
Email: laura.naghi@fin.ase.ro
1. Impactul Solvency II asupra capitalizarii companiilor de asigurari din Romania
2. Analiza Solvency II in cadrul unei companii de asigurari
3. Aspecte legislative si actuariale din asigurarile private de sanatate
4. Viitorul asigurarilor de viata intr-o economie cu dobanzi reduse
5. Construirea unui model de Profit Testing pentru un produs Term Life.Documentarea modelului dupa cerintele Solvency II de
Validare Model Intern.
6. Construirea unui model de Profit Testing pentru un produs de CPI (Credit Protection Insurance) cu prima unica indifferent de
varsta. Documentarea modelului dupa cerintele Solvency II de Validare Model Intern.
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Prof.univ.dr. Ion Stancu
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