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Cadru didactic: Prof.univ.dr. BRAȘOVEANU LAURA
Contact: laura.brasoveanu@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Tema
Corelația dintre piața de capital și creșterea economică
Corelatia dintre coruptie (sau alti indicatori relevanti) si crestere economica
Influența politicii fiscale asupra creșterii economice
Sustenabilitatea politicii fiscale în România
Strategii de ajustare fiscal și impactul acestora asupra economiei
Factori determinanți ai creșterii economice
Deficitul bugetar – factori determinanți
Datoria publică – factori determinanți
Impactul investițiilor străine directe asupra economiei
Impactul finanțării deficitului bugetar asupra economiei
Determinanti economici si politici ai deficitelor bugetare
Impactul politicii de investitii / de dividend / de finantare asupra valorii / performantei financiare a
companiilor (din sectorul…)
Factori determinanți ai politicii de investitii / de dividend / de finantare pentru companiile din sectorul…
Rolul analizei financiare in diagnosticarea riscului de faliment
Metode de determinare a costului capitalului
Structura capitalului: factori de influenţă
Optimizarea structurii financiare a companiilor
Factori determinanți ai valorii de piață pentru companiile din sectorul …
Factori determinanţi ai riscului pentru companiile din sectorul …
Factori determinanţi ai performanței pentru companiile din sectorul …
Analiza factorilor determinanți ai performanței companiilor din domeniul…
Analiza financiară a companiilor din sectorul … (de exemplu, farmaceutic) în contextul pandemiei
COVID-19
Efectele proceselor de achizitii si fuziuni asupra performantelor companiilor
Notă: în vederea fundamentării opțiunii pentru o anumită temă, este recomandată o discuție
preliminară cu cadrul didactic; studentii vor trimite un mail cu CV-ul si scrisoarea de motivatie pentru
opţiunea făcută.
Studenţii vor fi acceptaţi spre îndrumare numai pe baza unei discuţii cu profesorul coordonator
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Cadru didactic: CONF.UNIV.DR. CATARAMĂ DELIA FLORINA
Contact: delia.catarama@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Tema
Impactul fiscalitatii asupra performantelor intreprinderii
Dosarul preţurilor de transfer: element esenţial în impozitarea tranzacţiilor societăţilor afiliate
Cota efectiva versus cota standard de impozitare. O analiza a presiunii fiscale a companiilor in Romania
Studiu privind impozitarea grupurilor de companii
Fiscalitatea fuziunilor și operațiunilor de reorganizare
Cadru didactic: Conf. univ.dr. CIOBANU RADU
Contact: radu.ciobanu@fin.ase.ro
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Consiliere: e-mail institutional
Tema
Analiza factorilor determinanţi in fuziuni şi achiziţii.
Prima de achiziţie/control în cazul fuziunilor şi achiziţiilor
Factorii determinanti ai rentabilităţii întreprinderii dintr-un anumit sector de activitate
Factori de influenţă ai structurii de finanțare pentru întreprinderile dintr-un anumit sector de activitate
Impactul factorilor socio-culturali asupra performanței întreprinderii
Sustenabilitatea politicii fiscale
Evaluarea întreprinderii. Market approach. DCF Approach.
Evaluarea întreprinderii utilizând tehnica scenariilor şi a simulării Monte Carlo
Studenţii pot alege orice tema din domeniul Corporate Finance. Pentru acceptarea la coordonare,
studentul trebuie să solicite aprobarea profesorului.
Cadru didactic: Prof.univ.dr. DRAGOTĂ INGRID-MIHAELA
Contact: mihaela.dragota@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Tema
Indicatori de diversitate, particularități ale structurilor de conducere şi influenţa acestora asupra
performantei întreprinderilor
Indicatori de diversitate, particularități ale structurilor de conducere şi influenţa acestora asupra
schimbărilor de manageri din cadrul companiilor listate ....
Adevăr sau provocare – promovarea politicilor de responsabilitate sociala corporativă şi impactul
asupra performanţelor companiilor ....
Evidențe empirice (în context național sau internațional) privind impactul structurii acţionariatului
asupra politicii de dividend.
Evidențe empirice (în context național sau internațional) privind influența investitorilor instituționali
asupra politicii de dividend.
Evidențe empirice (în context național sau internațional) privind influența investitorilor instituționali
asupra politicii de finanțare.
Evidențe empirice (în context național sau internațional) privind influența investitorilor instituționali
asupra performanțelor financiare a companiilor listate.
Evidențe empirice (în context național sau internațional) privind influența investitorilor instituționali
asupra valorii companiilor listate.
Aplicabilitatea principiilor și mecanismelor de guvernanță corporativă ale OECD pentru companiile
deţinute de stat. Studiu de caz: ....
Influenţa guvernanţei corporative asupra politicii de dividend
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Impactul guvernanţei corporative asupra performanţei întreprinderii
Particularități ale guvernanței corporative pe cazul companiilor listate din Japonia
Analiza corelației dintre CSR şi performanţa economico-financiară a companiilor lístate pe piața de
capital din….
Influenţa unor mecanisme de guvernanţă corporativă asupra nivelului de remunerare al directorilor
executivi ai companiilor listate pe piața de capital din …
Provocările guvernanţei corporative în cadrul Afacerilor de Familie din America Latină
Impactul guvernanței corporative asupra performanței financiare a companiilor listate. Particularități
pe cazul statelor din sistemul financiar islamic
Rolul investitorilor instituţionali asupra calitatii guvernantei corporative. Studiu de caz asupra
companiilor listate din ....
Indici de responsabilitate socială corporativă și impactul acestora asupra performanțelor companiilor
listate pe piața de capital din...
Aplicabilitatea principiilor teoriei stakeholderilor pe cazul companiilor listate ...
Influența guvernantei corporative asupra performanţelor bancare. Evidențe empirice pe cazul ...
Guvernanta corporativa in contextul crizelor economice și/sau financiare. Evidențe empirice pe cazul
statelor din UE
Guvernanta corporativa in contextul crizei economice și/sau financiare. Evidențe empirice pe cazul
statelor din Europa
Guvernanta corporativa in contextul crizei economice și/sau financiare. Analiza comparativă între
Europa și SUA
Impactul guvernantei corporative asupra calitatii raportarilor financiare
Analiza corelației dintre guvernanta corporativa, factori socio-culturali și structura de finanțare. Analiza
pe cazul statelor OECD
Analiza corelației dintre guvernanta corporativa, factori socio-culturali și structura de finanțare. Analiza
pe cazul statelor din ECE
Guvernanta corporativa in economiile emergente. Studiu de caz Romania (companiile listate la BVB)
Factori determinanti ai remunerarii managerilor in SUA
Factori determinanți ai politicii de dividend in Germania. Studiu din perspectiva guvernanței corporative
Impactul guvernantei corporative asupra indicatorilor de performanta ai companiilor listate din DJIA
Impactul structurii consiliului de conducere si a diversitatii de gen asupra politicilor de responsabilitate
socială corporativă
Impactul caracteristicilor consiliului de conducere asupra performanței economice a întreprinderii.
Particularităţi ale pieţei ....
Impactul caracteristicilor și practicilor consiliului de administrație asupra performanțelor companiei
The "closed-end funds puzzle” în România. Analiză din perspectiva Guvernanței Corporative pe cazul
Societăților de Investiții financiare din România
Guvernanța corporativă în sistemul financiar asiatic. Evidențe empirice pe cazul Chinei
Impactul factorilor socio-culturali asupra dezvoltării pieței fondurilor mutuale
Impactul Guvernanței Corporative asupra performanței companiilor listate la Bursa din Malaezia
Factori determinanţi ai schimbărilor de CEO ai companiilor româneşti listate pe piaţa de capital din
România
Impactul schimbării managementului şi a structurii acţionariatului asupra politicii de dividend în
Germania
Rolul investitorilor instituţionali în promovarea principiilor şi mecanismelor de guvernanţă corporativă
din…
Sistemul financiar al tigrilor asiatici şi impactul asupra funcţionării mecanismelor de guvernanţă
corporativă
Coerenţe şi corelaţii între analiza tehnică şi analiza fundamentală a acţiunilor
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Gestiunea unui portofoliu de valori mobiliare pe piaţa de capital din România
Studiul eficienţei pieţei financiare pe piața de capital din .... Realităţi si tendinţe
Analiza deciziei de investiţii din perspectiva integrării acesteia în strategia întreprinderii
Analiza factorilor determinanţi ai politicilor de finanţare ale IMM-urilor
Analiza factorilor determinanţi ai politicilor de finanţare ale companiilor listate pe piaţa de capital din
România
Aplicabilitatea modelelor clasice de gestiune a portofoliilor de valori mobiliare în evaluarea acţiunilor
listate la Bursa de Valori Bucureşt
Factori determinanţi ai politicii de dividend. Analiza în context internaţional
Factori determinanţi ai politicii de dividend pe cazul companiilor listate la BVB
Analiza deciziei de finanţare la nivel microeconomic din pespectiva teoriei de semnal
Analiza deciziei de finanţare la nivel microeconomic din pespectiva teoriei de agent
Impactul caracteristicilor structurilor de conducere asupra performanței financiare a întreprinderii.
Studiu empiric pe cazul Japoniei
Impactul caracteristicilor structurilor de conducere asupra performanței financiare a întreprinderii.
Studiu comparativ între SUA și Japonia
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
Impactul modificării variabilelor macroeconomice asupra politicilor de finanţare şi de dividend
Impactul structurii capitalului asupra performanţei întreprinderilor româneşti
Impactul structurii capitalului asupra performanţelor întreprinderii. Analiză în context internaţional
Factori determinanţi ai schimbărilor de CEO ai companiilor româneşti listate pe piaţa de capital din
România
Importanța guvernanței corporative în menținere/creșterea performanțelor financiare ale companiilor
în contextul pandemiei de coronavirus (COVID-19). Evidențe empirice pe cazul statelor din Uniunea
Europeană (sau pe alte grupuri de state alese de student pe baza discuției cu profesorul)
Rolul diversității structurilor de conducere în stabilitatea politicii de dividend /finanțare în contextul
pandemiei de coronavirus (COVID-19). Evidențe empirice pe cazul statelor din Uniunea Europeană (sau
pe alte grupuri de state alese de student pe baza discuției cu profesorul)
Importanța caracteristicilor structurilor de management și a politicilor de remunerare în contextul
pandemiei de coronavirus (COVID-19). Evidențe empirice pe cazul statelor ...
Cadru didactic: PROF.UNIV.DR. DUMITRESCU DALINA
Contact: dalina.dumitrescu@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Tema
Studiu de caz privind decizia de cross listing in ontextual companiilor multinationale
Managementul financiar al ciclului de exploatare in cadrul firmelor multinationale
Analiza structurii financiare a companiilor multinationale
Evaluarea performantelor companiilor multinationale
Cryptomonedele-tipologie, utilizare impact
Studiu de caz privind analiza proiectelor de investitii din perspectiva companiei mama si a filialei din
strainatate
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Cadru didactic: PROF.UNIV.DR. ILIE VASILE
Contact: vasile.ilie@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Tema
Fundamentarea sarcinilor gestiunii financiare a întreprinderii
Maximizarea valorii întreprinderii - sarcină principală a gestiunii financiare
Locul gestiunii financiare în sistemul de gestiune al întreprinderii
Influenţa sistemului financiar asupra gestiunii financiare a întreprinderii
Modurile de finanţare fundamentale şi legatura dintre ele
Diferenţierea instrumentelor financiare pe măsura evoluţiei sistemului financiar
Diferenţierea instituţiilor şi a pieţelor financiare pe măsura evoluţiei sistemului financiar
Tendinţele evoluţiei sistemelor financiare
Necesitatea dezvoltării finanţării din exteriorul întreprinderii
Caracteristicile şi etapele evoluţiei sistemelor financiare naţionale
Influenţele exercitate de mediul financiar asupra gestiunii financiare a întreprinderilor
Orientările gestiunii financiare în diferitele stadii ale evoluţiei sistemului financiar
Gestiunea financiară şi dezvoltarea întreprinderii
Obiectivele diagnosticului financiar al întreprinderii
Aprecierea performantelor financiare ale întreprinderii
Influenţa structurii financiare a întreprinderii asupra performanţelor
Influenţa structurii costurilor asupra performanţelor
Semnificaţiile financiare şi juridice ale bilanţului
Deciziile de finanţare a întreprinderii şi importanţa lor strategică
Costul capitalurilor şi corelatia cu structura financiară a întreprinderii
Orice altă temă având legătură cu finanţele corporative (propusă de candidați)
Cadru didactic: CONF.UNIV.DR. IORGULESCU FILIP TEODOR
Contact: filip.iorgulescu@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Tema
Proprietățile statistice ale randamentelor - exemple practice și posibilități de modelare
Modelarea volatilității valorilor mobiliare/cursului de schimb
Aplicații ale modelelor de măsurare a riscului pe piețele financiare
Estimarea și testarea modelelor Value-at-Risk
Alte teme din aria Piețelor Financiare, Investițiilor și Managementului Riscului în baza unei discuții
prealabile cu cadrul didactic coordonator
Cadru didactic: PROF.UNIV.DR. MITRICĂ NELU EUGEN
Contact: nelu.mitrica@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Tema
Elaborarea studiilor e fezabilitate/planurilor de afaceri (pentru diverse proiecte complexe/firme din orice
domeniu de activitate)
Evaluare a proiectelor de investiţii
Evaluarea firmelor
Investigarea fraudelor financiare şi utilizarea analizei digitale
Analiza cost beneficiu - pentru proiecte complexe de investiții publice/private (și PPP)
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Cadru didactic: Lect.univ.dr. MOSCALU MARICICA
Contact: maricica.moscalu@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Tema
Influenţa structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Asimetria de informaţii şi structura de capital
Estimarea costului capitalului pentru întreprinderile româneşti
Evaluarea actiunilor listate pe piaţa de capital
Performanţa socială şi performanţa financiară a companiilor
Evaluarea si predictia riscului de faliment a companiilor
Impactul dezvoltării piețelor financiare asupra creșterii economice
Studiu privind riscul companiilor listate
Factori determinanti ai ratei de crestere a companiilor listate
Cadru didactic: PROF.UNIV.DR. STOIAN ANDREEA-MARIA
Contact: andreea.stoian.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Tema
Corupția și investițiile private

DEPARTAMENTUL: MONEDĂ ȘI BĂNCI

Prof. dr. DUMITRU IONUȚ

1. Modelarea structurii la termen a ratelor de dobanda
2. Evaluarea instrumentelor cu venit fix
3. Utilizarea instrumenteor financiare derivate in managementul riscului de
rata dobanzii
4. Managementul riscului de rata a dobanzii
Contact: ionut.dumitru@fin.ase.ro
Consultatii: email instituțional/ marti, ora 18.00/ zoom

