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Prof.univ.dr. Gabriela ANGHELACHE
1. Utilizarea instrumentelor financiare derivate
2. Studiu comparativ al investiției în produse structurate și futures
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 piețele reglementate din România
11. Sensibilitatea pieței de capital la fluctuațiile cursului de schimb
12. Ofertele publice de cumpărare/preluare
13. Evaluarea fundamentală a acțiunilor
14. Analiza tehnică și adoptarea deciziei de investire
15. Randamentul investiției în acțiunile fondurilor inchise tranzacționate la bursă
Consultații: joi, ora 9.00/ sala 3207
Contact: gabriela.anghelache@gmail.com; gabriela.anghelache@fin.ase.ro

Prof.univ.dr. Teodora BARBU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Evolutii ale sistemelor bancare in actualul context financiar
Instituțiile financiare nebancare: oportunități și riscuri. Studiu pe cazul României
Sistemul shadow banking: posibilități de comensurare și evaluare
Impactul încrederii clienților in sistemul bancar asupra performanțelor bancare
Bancile centrale in perioada post criză
Efecte ale băncilor străine pe piețele locale
Cauze și efecte ale fuziunilor și achizițiilor bancare

8. Bridge bank și bad bank in sistemul bancar european
9. Evoluții ale pieței ipotecare in corelație cu politica monetară
10. Politica monetară neconvențională și stabilitatea financiară
11. Evoluții ale pieței de capital din România in context european
12. Monetizarea economiei și performanțele macroeconomice
13. Efectele migrației asupra produselor și serviciilor bancare
14. Evoluții și perspective ale monedei DST
Consultații: marți, ora 12.30/ sala 3207
Contact: teodora_barbu@yahoo.com; teodora.barbu@fin.ase.ro

Conf. univ.dr. Iustina BOITAN
1. Cuantificarea gradului de competitivitate din sistemul bancar
2. Contagiunea in sistemul bancar: cauze, mecanisme de propagare si efecte
3. Indicatori de performanta sau eficienta a activitatii bancare
4. Indicatori pentru evaluarea gradului de stabilitate/ instabilitate economica
5. Provocari la adresa stabilitatii financiare
6. Riscurile induse asupra sectorului financiar de catre populatie
Consultații: marți, ora 13.30/sala 3207
Contact: iustinaboitan@yahoo.com; iustina.boitan@fin.ase.ro

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. Politica monetară în condițiile ratei de dobândă zero
10. Factori determinanți ai dezvoltării economiei subterane
11. Piața valutară și modalitățile de acoperire împotriva riscului valutar
12. Gestionarea riscului de rata a dobanzii la nivelul unei societati bancare.
13. Dezvoltarea pietei creditului in economia romaneasca
14. Riscul de credit si gestionarea lui la nivelul unei institutii de credit
15. Creditul în valută și stabilitatea sistemului bancar
NOTA : Orice alta propunere, in concordanta cu domeniul de coordonare, este acceptata.
Consultații : marți, ora 13.30-14.50/ sala 3207
Contact: ionela.costica@fin.ase.ro;

Lect.univ.dr. Virgil DAMIAN
1. Evaluarea activelor financiare
2. Evaluarea derivativelor financiare
3. Evaluarea instrumentelor financiare cu venit fix
4. Modele de estimare a volatilităţii activelor financiare
5. Măsuri ale riscurilor financiar-bancare
6. Fundamentarea deciziilor la condiţii de risc şi/sau incertitudine
7. Optimizarea portofoliilor de active financiare
8. Aplicaţii ale Teoriei Valorilor Extreme în Finanţe
9. Mecanisme de transmisie a politicii monetare
10. Cursul de schimb şi factori de influenţă
11. Factori determinanţi ai creşterii economice
12. Finanțe comportamentale și decizia de investiție
NOTA : Sunt admise inclusiv alte teme circumscrise domeniului de coordonare.In vederea
fundamentării deciziei pentru o anumita temă, este necesară o discuție preliminară cu cadrul
didactic, programată cu cel puțin două zile in avans , prin eMail, la adresa mai-sus menționată
Consultații : vineri, ora 16.30/ sala 3209
Contact: virgil.damian@fin.ase.ro;

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. Gestiunea eficientă a operaţiunilor active.
4. Gestiunea eficientă a operaţiunilor pasive.
5. Analiza activităţii bancare pe baza bilanţului şi a contului de profit şi pierderi.
6. Modele de gestionare a lichidităţii bancare.
7. Managementul depozitelor bancare şi modalităţi de asigurare şi reasigurare a acestora.
8. Inflaţia şi politici antiinflaţioniste.
9. Riscurile de rata a dobanzii si de curs de schimb si gestionarea lor.
10. Managementul performanţelor bancare.
11. Gestiunea instrumentelor şi modalităţilor de plată.
12. Rating-ul : modalitate de evaluare a riscurilor bancare.
13. Managementul riscurilor în activitatea băncilor de export-import.
14. Managementul riscurilor asociate activităţilor bancare cu carduri şi bani electronici.
15. Managementul riscurilor asociate relatiilor interbancare
16. Managementul operațiunilor de creditare
Consultații: marți , orele 16.30, sala 3207
Contact: vdedu03@yahoo.com; vasile.dedu@fin.ase.ro

Conf. univ.dr. Bogdan DUMITRESCU
1. Evaluarea riscului de piață prin intermediul metodei valorii la risc
2. Impactul modificărilor cerințelor minime de capital asupra activității instituțiilor de credit
3. Gestiunea riscului de lichiditate la nivelul unei instituții de credit
4. Instrumente neconvenționale de politică monetară
5. Mecanisme de transmisie ale politicii monetare
6. Multiplicatorul monetar în România
7. Țintirea directă a inflației în România
8. Convergența nominală a economiei României în contextul integrării în UEM
9. Convergența reală în România în contextul integrării în UEM
10. Adoptarea euro în România
11. Cererea de bani în România
12. Analiza evoluției inflației în România.
Consultații: vineri, ora 18.00/ sala 3214
Contact: dbogdan4@yahoo.com; bogdan.dumitrescu@fin.ase.ro

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.
Consultații: joi, ora 15.00/ sala 3207
Contact: dumitruionut@yahoo.com; ionut.dumitru@raiffeisen.ro

Conf. 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. Riscul in activitatea de creditare.
7. Riscul de dobândă în activitatea unei bănci comerciale
8. Riscul operațional în activitatea bancară
9. Riscul de lichiditate în activitatea bancară
10. Tintirea directă a inflației
11. Studiu privind fenomenul inflaţionist în România.
12.Sistemul European al Băncilor Centrale şi impactul asupra politicii monetare
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.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.Managementul riscurilor asociate activităților bancare cu carduri și bani electronici
Consultații: luni, ora 16.00/ sala 3209

Contact: adrianenciu@yahoo.com; adrian.enciu@fin.ase.ro

Lect.univ.dr. Catalina HANDOREANU
1. Factori de influență ai cursului de schimb
2. Factori de influență ai deficitului de cont current
3. Determinarea cursului real de schimb
4. Analiza corelatiei existente intre cursul de schimb și inflație
5. Analiza corelatiei existente intre cursul de schimb și rata de dobândă
6. Politica valutară a BNR
7. Politica monetară a BNR
8. Evaluarea și gestionarea riscului valutar
9. Utilizarea instrumentelor derivate pe piața de capital
10. Evaluarea acțiunilor
Consultații: joi, ora 7.30/ sala 3207
Contact: catalinahandoreanu@hotmail.com; catalina.handoreanu@yahoo.com

Conf. univ.dr. Bogdan MOINESCU
1. Principii și metode de evaluare ale guvernanței corporative în bănci
2. Factori determinanți ai probabilității de nerambursare a creditelor acordate societăților
nefinanciare (persoanelor fizice)
3. Cuantificarea probabilității de nerambursare prin modele bazate pe informații de piață
4. Validarea sistemului de rating pentru portofoliul corporații /retail la bancă(BC)
5. Analiză comparative între sistemul de rating al băncii (X) și sistemul de rating al băncii (Y)
6. Evaluarea riscului de rată a dobânzii prin modelul reevaluării ecartului de dobândă
7. Evaluarea riscului de curs de schimb prin metoda VaR
8. Calcularea cerinței de capital pentru riscul de piață la banca (BC)
9. Evaluarea riscului operational prin metoda distribuției pierderilor
10. Evaluarea lichidității băncii (BC)
11. Profitabilitate versus eficiență la nivelul băncii (BC)
12. Evaluarea performanți ajustate la risc
13. Stabilitatea monetară versus stabilitatea financiară în contextual ajustării economiei reale
14. Factori de risc pentru calitatea activelor sistemului bancar românesc
15. Sisteme de avertizare timpurie a crizelor bancare
16. Costurile crizelor bancare
17. Ciclicitatea creditării și instabilitatea financiară
Consultații: marți, ora 19.30/ sala 3604
Contact: bogdan.moinescu@fin.ase.ro

Conf. univ.dr. Bogdan MURĂRAȘU
1. Dinamica inflației in România – o perspectiva neo-keynesistă
2. Principalii factori determinanți ai inflației în noile state membre ale Uniunii Europene
3. Flexibilitatea pieței muncii în România și alte noi state membre ale Uniunii Europene în
contextual integrării în zona euro
4. Mecanismul de transmisie al politicii monetare prin canalul ratelor dobânzilor bancare
5. Evaluarea cererii agregate în cazul Romaniei utilizând curba AD
6. Analiza pieței muncii din Romania pe baza legii OKUN si a curbei BEVERIDGE
7. Mecanisme de acomodare a șocurilor macroeconomice in contextual adoptarii euro de către
România
8. Impactul politicilor fiscale asupra creșterii economice și asupra ratei inflației
9. Modele macroeconomice de analiză a politicii monetare pentru o economie mică și deschisă
10. Modele de cuantificare a riscului de piață
11. Utilizarea instrumentelor financiare derivate in managementul riscului
Consultații: miercuri, ora 18.30/ sala 3209
Contact: bogdanmurarasu@yahoo.com; bogdan.murarasu@fin.ase.ro

Prof. univ.dr. Ciprian NECULA
1. Modele de evaluare a activelor financiare
2. Modele de estimare a volatilităţii activelor financiare
3. Modele de evaluare a produselor financiare derivate
4. Modele de evaluare a derivativelor pe rata dobânzii
5. Modele de evaluare a derivativelor de credit
6. Modele de cuantificare a riscului de piaţă
7. Modele de cuantificare a riscului de credit
8. Modele de hedging optim
9. Utilizarea derivativelor în managementul riscului financiar-bancar
10.Strategii de politică monetară
11.Ţintirea directă a inflaţiei
12.Mecanisme de transmisie a politicii monetare
13.Modele macroeconomice de analiză a politicii monetare
14.Rolul stabilizatorilor automaţi
15.Sustenabilitatea finanţelor publice
16.Cursul de schimb şi stabilitatea macroeconomică
17.Modele de creştere economică
18.Interconexiuni dintre sectorul financiar şi economia reală
19. Asimetria de informaţii în cadrul sectorului financiar
20.Modele pentru managementul optim al fondurilor de pensii
21.Impactul macroeconomic al fenomenului de îmbătrânire a populaţiei
22.Sistemul de asigurări sociale şi stabilitatea macroeconomică
Consultații:
miercuri 26.04: 18.00 - 21.00 sala 3207
joi 27.04: 12.00 - 18.00 sala 3207
vineri 28.04: 11.00-13.00, sala 3207

Contact: cipnec@yahoo.com; ciprian.necula@fin.ase.ro

Prof.univ.dr. Bogdan NEGREA
1. Eficiența piețelor de capital și guvernanța corporativă
2. Limitele arbitrajului pe piața de capital.
3. Managementul riscului financiar
4. Comportamentul investitorilor și fundamentarea deciziei de investiție
5. Bulele speculative și așteptările raționale
6. Impactul crizelor financiare asupra pieţelor emergente
7. Evaluarea performantei fondurilor mutuale din Romania
8. Factori determinanţi ai creşterii economice
9. Bulele speculative şi crizele financiare
10. Modele de evaluare a acţiunilor şi estimarea costului capitalului propriu
11. Evaluarea obligaţiunilor şi estimarea costului datoriilor
12. Optimizarea portofoliilor de active financiare
13. Diversificarea internațională a portofoliilor de active financiare

14. Relația rentabilitate-risc în analiza activelor financiare
15. Strategii active de gestiune a portofoliilor
16. Evaluarea derivativelor financiare. Opțiuni de tip european
17. Evaluarea derivativelor financiare. Opțiuni de tip american
18. Evaluarea derivativelor financiare. Opțiuni exotice
19. Strategii de hedging pe piața financiară
20. Compararea performanțelor empirice ale modelelor de evaluare a derivativelor financiare
21. Modelarea riscului de credit
22. Gestiunea riscului de rată a dobânzii
23. Value-at-risk, măsură de gestiune a riscului
24. Modelarea fenomenelor financiare extreme
25. Instrumente financiare cu venit fix
26. Finanțe comportamentale și decizia de investiție
27. Factori determinați ai cursului de schimb
28. Măsuri de lichiditate ale sistemului bancar
29. Reguli de politică monetară
30. Formarea prețurilor și concurența pe piața de capital
Consultații : luni, ora 15.00/ sala 3207
Contact: bc.negrea@gmail.com; bogdan.negrea@fin.ase.ro

Conf. univ.dr. Dan Costin NIȚESCU
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. Produse şi servicii de private banking pe piaţa bancară din România, în contextul european
5. Produsele bancare şi managementul riscurilor pe piaţa bancară din România
6. Sisteme de plăţi pe piaţa bancară din România, în contextul european
7. Produsele de creditare în noul context bancar european
8. Servicii de investment banking pe piaţa bancară din România, în context european
9. Mecanisme de finanţare şi produse bancare
10. Dinamica portofoliilor de produse bancare pentru corporate şi pentru retail
11. Bănci internaţionale vs. bănci locale, strategii de afaceri şi produse bancare
Notă: Se pot accepta şi alte teme, în concordanţă cu domeniul de coordonare
Consultații: miercuri, ora 16.30/ sala 3207
Contact: dancostinn@gmail.com; dan.nitescu@fin.ase.ro

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
Consultații: luni, ora 13.30/ sala 3207
Contact: carmen.obreja@fin.ase.ro;

Conf. univ.dr. Alina RADU
1. Strategii de politica monetara
2. Adoptarea Euro si implicatiile asupra politicii monetare
3. Produse si servicii bancare destinate clientilor corporate
4. Efectele tehnologiei asupra Retail banking-ului
5. Strategii de marketing in sectorul bancar
6. Evaluarea riscului operațional in sectorul bancar
7. Aranjamente privind gestiunea crizelor financiare
8.Eficiența schemelor de garantare a depozitelor în sistemul bancar
9. Mecanisme de rezoluție bancară
10. Băncile de importanță sistemică și stabilitate financiară
11. Importanța instituțiilor financiare internaționale pentru sectorul bancar
Consultații: joi, ora 18.15/ sala 8107
Contact: alinanicoleta.radu@gmail.com; alina.radu@fin.ase.ro

Director Departament,
Conf.univ.dr. Adrian ENCIU
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