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Prof.dr. ANGHELACHE GABRIELA
1.Investiția în produse structurate
2.Acoperirea riscului de portofoliu
3.Indici bursieri versus produse structurate
4.Diversificarea portofoliului prin investiție în ETF
5.Atragerea capitalului prin oferte publice inițiale
6.Avantaje și dezavantaje în utilizarea conturilor globale
7.Platformele alternative de tranzactionare si impactul acestora asupra lichiditatii
8.Listarea multiplă în baza prospectelor transfrontaliere
Consultatii : joi, ora 12.00, sala 3207
Contact: gabriela.anghelache@gmail.com; gabriela.anghelache@fin.ase.ro
Prof.dr. BARBU TEODORA
1.Impactul politicilor monetare neconvenționale ale FED, BOE și BCE
2.Alternative la activitatea bancară convențională -băncile etice și solidare, performanțe și oportunități
3.Alternative la finanțarea bancară tradițională -platformele crowdfunding
4.Costuri și performanțe ale bridge bank și bad bank
5.Efecte ale intrării băncilor străine pe piețele emergente
6.Efecte de sinergie ale fuziunilor și achizițiilor bancare
7.Expansiunea sistemului shadow banking sub impactul nouluicadru de reglementare și supraveghere
8.Evoluții ale sistemului bancar la nivel global, factori de influență și perspective
9.Eficiență și concurență la nivelul sistemului bancar românesc
10.Mecanisme de rezoluție bancară la nivel european
11.Corelația dintre încrederea clienților în sistemul bancar și stabilitatea financiară
Consultatii : marti,ora 10.30, sala 3207
Contact: teodora_barbu@yahoo.com; teodorabarbu65@yahoo.com

Conf.dr. BOBEICĂ GABRIEL

1.Identificarea șocurilor de politică monetară
2.Identificarea șocurilor de politică fiscală
3.Evidențierea mecanismelor de transmisie a politicii monetare
4.Conceperea și implementarea politicii monetare in contextul excesului de lichiditate la nivel
internațional
5.Aplicarea modelelor autoregresive vectoriale(VAR) cu coeficienți variabili in timp pentru identificarea
dinamicii mecanismelor de transmisie a politicii macroeconomice
6.Modele DSGE cu fricțiuni financiare
7.Modele DSGE cu fricțiuni pe piața forței de muncă
8.Prognoza unor variabile macroeconomice. Rata Inflației
9.Prognoza unor variabile macroeconomice. Cursul de schimb
10.Prognoza unor variabile macroeconomice. Produsul Intern Brut
Consultatii : Vineri ora 18.00 sala 2517
Contact: : gabriel.bobeica@fin.ase.ro
Lect.dr. BOITAN IUSTINA
1.Sisteme de avertizare timpurie pentru crizele bancare (sau alt episod de vulnerabilitate)
2.Metode de evaluare a probabilității de deteriorare a calității portofoliului de credite
3.Abordări cantitative pentru evaluarea gradului de stabilitate/instabilitate financiară
4.Abordări cantitative privind fenomenul contagiunii in sistemul bancar
Consultatii : marti, ora 13.30, sala 3207
Contact: iustinaboitan@yahoo.com; iustina.boitan@fin.ase.ro
Conf.dr. COSTICĂ IONELA
1. Strategii nevonvenționale de politică monetară
2. Măsuri de politică monetară în vederea asigurării stabilității financiare
3. Implicațiile Uniunii bancare asupra sistemului bancar românesc
4. Băncile centrale în contextul noului sistem de supraveghere bancară
5. Convergența nominală a economiei românești în contextul aderării la UME
6.Modele de determinare a riscului operațional
7.Creditul în valută și stabilitatea sistemului bancar
Consultatii : luni, ora 13:30 sala 3207
Contact: ionela.costica@fin.ase.ro
Conf.dr. COZMÂNCĂ BOGDAN
1.Utilizarea teoriei complexitatii in modelarea macroeconomica
2.tehnici de calcul al riscului sistemic
3.Contagiune si risc sistemic
4.Tehnici de calcul a probabilitatii de default
5.Modele de calcul a unor indicatori pentru reflectarea fragilitatii sistemului financiar
6.Aplicarea network theory in evaluarea stabilitatii sistemului financiar
7.Optimizarea portofoliilor de active financiare
8.Modelarea riscului de credit prin perspectiva variabilelor macroeconomice
9.Aplicarea metodelor bazate pe network theory in evaluarea riscului sistemic

Consultatii : marti, ora 7.30, sala 3205
Contact: bogdan.cozmanca@bnro.ro; cozmancabogdan@gmail.com

Prof.dr. DĂNILA NICOLAE
1.Particularitati ale politicii monetare in economiile emergente
2.Bancile centrale, politica monetara si stabilitatea financiara
3.Stabilitatea monetara si stabilitatea financiara-convergenta lor
4.Bancile centrale si ploitica prudentiala
5.Criza, stabilitatea financiara si riscul sistemic
6.Instrumente de analiza a stabilitatii financiare si riscului sistemic
7.Banca Centrală Europeană și Uniunea Europeană- instituții chemate să contribuie la întărirea stabilității
financiare
Consultatii: vineri, ora 12.00, sala 3207
Contact: nicolae.danila@yahoo.com; nicolae.danila@fin.ase.ro
Prof.dr. DEDU VASILE
1. Auditarea activitatii de creditare. Studiu de caz
2. Auditul activitatii de trezorerie si piata de capital. Studiu de caz
3. Studiu privind perfectionarea politicii monetare si de credit a BNR
4. Modele de gestionare a lichiditatii bancare
5. Managementul performantelor bancare
6. Gestiunea instrumentelor si modalitatilor de plata
7. Managementul riscurilor in activitatea bancilor de export-import
8. Managementul riscurilor asociate activitatilor bancare cu carduri si bani electronici
9. Rating-ul: modalitati de evaluare a riscurilor bancare
10. Gestionarea riscurilor de rata a dobanzii si de curs de schimb
11.Analiza activitatii bancare pe baza bilantului si a contului de profit si pierdere
12.Inflatia si politici inflationiste
Consultatii : marti,ora 12.00, sala 3207
Contact: vdedu03@yahoo.com;
Lect. dr. DUMITRESCU BOGDAN
1.Evaluarea riscului de piata prin intermediul metodei valorii la risc
2.Sustenabilitatea datoriei publice in Romania
3.Factori de influenta ai cresterii economice in Romania
4.Sustenabilitatea datoriei externe in Romania
5.Convergenta nominala a economiei Romaniei in contextul integrarii in UEM
6.Convergenta reala in Romania in contextul integrarii in UEM
7.Determinarea cursului real de echilibru in Romania
8.Strategii neconventionale de politica monetara
9.Impactul implementarii acordului Basel III asupra activitatii institutiilor de credit
10.Gestiunea riscului de lichiditate la nivelul unei institutii de credit
Consultatii : luni, ora 16.30, sala 3207

Contact: dbogdan4@yahoo.com; bogdan.dumitrescu@fin.ase.ro

Prof.dr. DUMITRU IONUȚ
1.Evaluarea nivelului sustenabil al contului curent
2.Evaluarea deficitului bugetar structural
3.Evaluarea multiplicatorilor fiscali
4.Identificarea socurilor structurale , de cerere și de ofertă
5.Estimarea nivelului de echilibru al cursului de schimb
6.Evaluarea sustenabilitatii datoriei publice
7.Identificarea factorilor care explica dinamica unor variabile macroeconomice
8.Evidentierea unor caracteristici ale economiei romanesti utilizand modele DSGE
9.Estimarea output-gap
10.Identificarea efectelor socurilor externe asupra economiei romanesti
Consultatii : marti, ora 15.00, sala 3M4
Contact: dumitruionut@yahoo.com; ionut.dumitru@raiffeisen.ro
Conf.dr. ENCIU ADRIAN
1.Analiza bancarăa societăților
2.Gestiunea activelor bancare. Posibilităţi de optimizare
3.Managementul performanței in activitatea băncilor comerciale
4.Analiza financiară a activităţii bancare pe baza bilanţului şi a contului de rezultate
5.Riscul in activitatea de creditare.
6.Managementul riscului de dobândă in activitatea unei bănci comerciale
7.Managementul riscului valutar in activitatea bancară
8.Riscul operațional in activitatea bancară
9.Managementul lichidității bancare
10.Sistemul European al Băncilor Centrale și impactul asupra politicii monetare
11.Marketing bancar(studiu de caz)
12.Managementul riscurilor asociate activităților bancare cu carduri și bani electronic
13.Private banking pe piața bancară din România
14.Țintirea directă a inflației vs. țintirea agregatelor monetare
Consultatii : miercuri, ora 18.00, sala 3207
Contact: adrianenciu@yahoo.com; adrian.enciu@fin.ase.ro
Lect.dr. HANDOREANU CĂTĂLINA
1.Modele pentru determinarea cursului real de schimb
2.Strategia de investiții a fondului X
3.Optimizarea portofoliului de investiții pentru fondul X
4.Impactul evoluției indicatorilor macroeconomici asupra fondurilor de investiții
Consultatii : joi, ora 19.30, sala 3605
Contact: catalina.handoreanu@yahoo.com ; catalina.handoreanu@fin.ase.ro;

Conf.dr. MOINESCU BOGDAN

1.Principii și metode de evaluare ale guvernanței corporative in banci
2.Repere ale unei politici de remunerare sănătoase
3.Factori determinanţi ai probabilităţii de nerambursare a creditelor acordate societăţilor
nefinanciare(persoanelor fizice)
4.Ajustarea pentru deprecierea activelor versus calcularea pierderii așteptate pentru creditele acordate
5.Cuantificarea probabilităţii de nerambursare prin modele bazate pe informaţii de piaţă
6.Validarea sistemului de rating pentru portofoliul corporații/retail la banca(BC)
7.Analiza comparativă între sistemul de rating al băncii(X) și sistemul de rating al băncii(Y)
8.Evaluarea riscului de rată a dobânzii prin modelul reevaluării ecartului de dobândă
9.Model econometric simplificat pentru estimarea ratelor dobânzii interbancare
10.Evaluarea riscului de curs de schimb prin metaoda VaR
11.Model econometric simplificat pentru estimarea curbei randamentelor titlurilor de stat
12.Calcularea cerinței de capital pentru riscul de piață la banca (BC)
13.Evaluarea riscului operațional prin metoda distribuției pierderilor
14.Cuantificarea riscului operațional prin metoda indicatorilor cheie
15.Evaluarea rezilienței băncii (BC) la condiții economice extreme
16.Metode de evaluare a lichidității la risc
17.Evaluarea lichidității băncii(BC)
18.Profitabilitate versus eficiență la nivelul băncii(BC)
19.Evaluarea performanței ajustate la risc
20.Provocări pentru politica monetară in condițiile unor riscuri ridicate la adresa stabilității financiare
21.Factori de risc pentru calitatea activelor sistemului bancar românesc
22.Sisteme de avertizare timpurie a crizelor bancare
23.Costurile crizelor bancare
24.Impactul crizei financire internaționale asupra sistemului bancar românesc
25.Canale de transmisie a șocului financiar in sectorul real
26.Testarea rezistenței sistemului bancar la factori de risc
27.Băncile de importanță sistemică.Caracteristici și metode de identificare
28.Ciclicitatea creditării și instabilitatea financiară
29.Taxarea tranzacțiilor financiare si consecințele sale asupra stabilității macroeconomice
Consultatii : joi, orele 18.00, sala 3302
Contact: bogdan.moinescu@fin.ase.ro
Lect.dr. MURĂRAȘU BOGDAN
1.Transmisia șocurilor asupra economiilor mici și deschise în condiții economice normale și in condiții de
criză
2.Mecanisme de acomodare a șocurilor macroeconomice în contextul adoptării euro de către România
3.Modele macroeconomice de analiză a politicii monetare pentru o economie mică și deschisă
4.Flexibilitatea pieței muncii în România și alte noi state membre ale Uniunii Europene în contextul
integrării în zona euro
5.Factori determinanți ai inflației în noile state membre ale Uniunii Europene din perspectiva neokeynesistă
6.Modelarea fricțiunilor pe piața muncii și a celor financiare în cazul economiilor mici și deschise
7.Interacțiuni fiscal-monetare in contextul integrării in structurile europene

Consultatii : miercuri , ora 18.00, sala 3301
Contact: bogdanmurarasu@yahoo.com; bogdan.murarasu@fin.ase.ro

Prof.dr. NEGREA BOGDAN
1. Modele avansate de evaluare a opțiunilor europene
2. Evaluarea optiunilor americane
3. Optiuni financiare exotice
4. Volatilitatea activelor financiare
5. Volatilitate implicita si smile de volatilitate
6. Limitele arbitrajului financiar
7. Crizele financiare
8. Lichiditatea pietelor financiare
9. Comparatie intre microstructurile pietelor financiare
10. Formarea preturilor si concurenta pe piata financiara
11. Asimetria de informatii si eficienta informationala a pietei financiare
12. Modele avansate de gestiune a portofoliilor de titluri financiare
13. Mecanisme de transmisie a politicii monetare
14. Riscul de credit
15. Evaluarea obligatiunilor corporatiste
16. Hedging dinamic
17. Procese haotice in finante
18.Modelarea riscurilor financiare extreme
Consultatii : miercuri, ora 15.00, sala 3208
Contact: bc.negrea@gmail.com; bogdan.negrea@fin.ase.ro
Lect.dr. NIȚESCU DAN COSTIN
1.Guvernanța în băncile comerciale și rolul auditului intern bancar
2.Auditarea activității de creditare în noul cadru instituțional european
3.Mediul de reglementare și auditul bancar
4.Controlul și auditul riscului și incertitudinii în managementul bancar
5.Rolul auditului bancar în performanța instituțiilor de credit
6.Metode și modele de evaluare a riscurilor activității de audit intern bancar
7.Strategii pentru creșterea eficienței și calității misiunilor de audit intern bancar în cadrul băncilor
comerciale
8.Auditul bancar și managementul riscurilor instituției de credit
9.Auditul bancar in sistemul bancar românesc , perspectivă europeană
10.Auditarea activităților de trezorerie
11.Implicațiile Basel III asupra activităților de control și audit intern bancar
12.Managementul relațiilor cu clienții și performanțele bancare
13.Mixul de marketing pe piața bancară din România , în noul model post criză
14.Strategii moderne de distribuire a produselor și serviciilor bancare
15.Marketing bancar digital
16.Strategii de produs și de preț pentru produsele și serviciile bancare din România

17.Comportamentul consumatorului de servicii bancare, post criză și fundamentarea strategiei de
marketing bancar
18.Strategii de marketing bancar pentru mediul rural
19.Strategii și metode moderne de gestiune a relațiilor cu clienții in sistemul bancar românesc
20.Mixul de comunicare in cadrul strategiilor bancare, în modelul post criză financiare
21.Mediul de reglementare și dezvoltarea produselor bancare
22.Instrumente moderne de marketing și tehnologia-suport pentru o nouă arhitectură bancară
Consultatii : miercuri, ora 16.30, sala 3207
Contact: dan.nitescu@fin.ase.ro; dancostinn@gmail.com
Lect.univ.dr. RADU ALINA NICOLETA
1.Asimetria de informații în cadrul sectorului financiar
2.Modele de evaluare a mecanismelor de premiere a managerilor în sectorul bancar
3.Modele de cuantificare a contribuțiilor către Fondurile de Rezoluție
4.Managementul relațiilor cu clienților - durata de viață a clienților
5.Modelarea riscului sistemic în sectorul bancar
Consultatii : luni, ora 18.00, sala 3207
Contact: alina.radu@fin.ase.ro

Avizat Consiliul Departamentului
Prof.dr. Negrea Bogdan
Lect.dr. Sima Alina
Asist.dr.Damian Virgil

