Propuneri de teme pentru programele de licență în română (IF și ID)
ANUL UNIVERSITAR 2021/2022
1. DEPARTAMENTUL DE FINANȚE
Cadru didactic: PROF.UNIV.DR. ALEXANDRU FELICIA
Contact: felicia.alexandru@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt
Tema
1
Incidenţa impozitelor indirecte asupra preţurilor
2
Rolul şi locul preţurilor în procedura licitaţiilor
3
Stabilirea preţurilor la nivelul agenţilor economici
4
Politica preţurilor pentru produsele agricole
5
Intervenţia statului în materie de preţuri
6
Politici de protecţie a concurenţei economice
7
Stabilirea preţului de deviz
8
Caracteristicile pieţei asigurărilor în România
9
Evolutii pe piata asigurarilor din Europa Centrala si de Est
10
Asigurările de bunuri la societatea de asigurări…; realizări şi posibilităţi de îmbunătăţire
11
Asigurarea creditelor
12
Pensiile private in Romania
13
Politica fiscală a România ca stat membru al UE
14
Politica fiscală în materia impozitelor indirecte
15
Reforma fiscală în materia impozitelor directe
16
Studiu comparativ privind locul şi rolul impozitelor indirecte în ţările dezvoltate
17
Studiu comparativ privind locul şi rolul impozitelor indirecte în ţările în tranziţie
18
Reforma sistemului de pensii

Cadru didactic: PROF.UNIV.DR. ARMEANU ȘTEFAN DANIEL
Contact: stefan.armeanu@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt
Tema
1
Reforma fiscală în domeniul impozitelor directe în România
2
Asigurarea maritimă
3
Studiu de fezabilitate la o societate de asigurări
4
Metode de evitare a dublei impuneri în practica internaţională
5
Evoluţia pieţei asigurărilor în România
6
Evoluţia datoriei externe în România
7
Managementul riscului în asigurări
8
Piaţa internaţională a reasigurărilor
9
Asigurări de persoane în România
10
Reasigurarea contractelor de asigurare în România
11
Asigurări de persoane, management şi eficienţă

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Rolul şi locul impozitelor indirecte în formarea veniturilor bugetare
Metode şi tehnici pentru gestionarea riscurilor în asigurări
Riscul în procesul de asigurare
Presiunea fiscală şi efectele acesteia în economia de piaţă
Analiza fiscalităţii în România
Profitul şi impozitul pe profit
Evaziunea fiscală în România
Riscul si rentabilitatea investitiilor.
Sistemul fiscal în România
Reasigurările - mijloc de dispersare în timp şi spaţiu al riscurilor
Fundamentarea tarifelor de prime în asigurări
Dinamica asigurărilor şi incidenţa acestora asupra economiei
Asigurarea de răspunderea civilă auto
Asigurarea creditelor de export
Riscurile în asigurările de persoane
Dinamica asigurărilor şi incidenţa acestora asupra economiei
Fundamentarea rezervelor tehnice in asigurari

Cadru didactic: LECT.UNIV.DR. BRAD LAURA
Contact: laura.brad@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional; Join Zoom Meeting
Nr crt
Tema
1
Factori de influență ai deficitului bugetar/ai datoriei publice
2
3

Influența capitalului uman/a factorilor socio culturali/a inovării/ a mediului etc asupra
performanțelor întreprinderilor
Efectele impozitării (directe/indirecte) asupra dezvoltării sustenabile

4

Decizia de investiții în țări cu grade de dezvoltare diferite

5

Program bugetar în domeniu....

6

Studiu privind rolul impozitelor directe/ indirecte în țările.... În asigurarea bunăstării sociale

7

Analiza comparativă a bugetelor locale

8

Studiu de fezabilitate pentru evaluarea unei investiţii

9

Investiţiile, impozitarea şi caracteristicile non-financiare ale economiei

10

Factori de influenţă ai investiţiilor publice/private

11

Realizarea unui plan de afaceri pentru implementarea unei finanţări nerambursabile

12

Eficienţa programelor de cheltuieli în domeniul sănătăţii,educaţiei, agriculturii, etc

13

Crearea unui portofoliu de valori mobiliare prin combinarea unor active cu grad de risc diferit

14

Impactul unor factori specifici activității asupra performanței entităților/ entităților din
domeniul....
Utilizarea modelelor SEM (modelelor de ecuații structurale) în cuantificarea .... (performanței
întreprinderii, investițiilor publice/private, etc) -analiză calitativă
Notă: Studentul poate alege o altă temă din domeniul finanţelor publice şi al finanţelor
private în urma discuţiei cu profesorul coordonator

15

Cadru didactic: PROF.UNIV.DR. BRAȘOVEANU VIOREL IULIAN
Contact: iulian.brasoveanu@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt
Tema
1
Analiza evoluţiei impozitelor indirecte în România
2
Analiza evoluţiei impozitelor indirecte în cadrul Uniunii Europene
3
Analiza evoluţiei contribuțiilor sociale obligatorii în România
4
Analiza evoluţiei contribuțiilor sociale obligatorii în cadrul Uniunii Europene
5
Analiza evoluţiei impozitelor directe în România
6
Analiza evoluţiei impozitelor directe în cadrul Uniunii Europene
7
Analiza evoluției datoriei publice în România
8
Analiza evoluției datoriei publice în cadrul Uniunii Europene
9
Analiza bugetelor locale, pe exemplul unui ordonator de credite
10
Analiza evoluției execuției bugetelor locale în România
11
Studiu privind obligațiile fiscale ale unei societăți comerciale
12
Analiza politicilor fiscale din România
13
Analiza politicilor bugetare din România
14
Studiu privind creditarea unei societăți comerciale
15
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comericale
16
Studiu privind obținerea unei finanțări europene de către o instituție publică/ societate
comercială
17
Realizarea studiilor de fezabilitate pentru evaluarea proiectelor de investiții
18
Fundamentarea deciziei de investiţii, pe exemplul unuia sau mai multor proiecte de investitții
19
Impactul politicilor fiscale și bugetare asupra creșterii economice, în România
20
Analize privind dezvoltarea teritorială a României

Cadru didactic: PROF.UNIV.DR. BRAȘOVEANU LAURA MIHAELA
Contact: laura.brasoveanu@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt
Tema
1
Evoluția pieței de capital din România
2
Analiza tehnică și fundamentală a acțiunilor companiei ….
3
Studiu privind listarea acțiunilor la bursă
4
Studiu privind emisiunea, cotarea și evaluarea obilgațiunilor
5
Analiza evoluției datoriei publice în România
6
Creșterea economică
7
Analiza financiară a companiei…
8
Previziunea financiară a companiei …
9
Analiza fluxurilor de numerar
10
Analiza factorilor determinanți ai performanței companiilor din domeniul…
11
Analiza cost-beneficiu pentru proiecte de investiții publice
12
Studiu de fezabilitate pentru evaluarea proiectlui de investiție în domeniul…
Studentii pot alege si alte teme, pe baza unei discuţii prealabile cu profesorul coordonator

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
Cadru didactic: PROF.UNIV.DR. BREZEANU PETRE
Contact: petre.brezeanu@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt
Tema
1.
Studiu privind analiza cheltuielilor publice.
2.
Studiu privind analiza veniturilor publice.
3.
Studiu privind analiza datoriei publice.
4.
Studiu privind presiunea fiscală.
5.
Studiu privind echilibrul financiar al întreprinderii.
6.
Studiu privind ratele de rentabilitate ale întreprinderii.
7
Studiu privind performanţa financiară a unei întreprinderi cu ajutorul indicatorilor în mărime
absolută
8.
Studiu privind gestiunea ciclului de exploatare al întreprinderii.
9.
Studiu privind fluxurile de trezorerie ale întreprinderii.
10.
Studiu privind decizia de finanţare pe termen mediu şi lung a întreprinderii.
11.
Studiu privind costul capitalului.
12.
Studiu privind riscul intreprinderii.

Cadru didactic: CONF.UNIV.DR. CATARAMĂ DELIA FLORINA
Contact: delia.catarama@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt
Tema
1
Impactul impozitului pe profit asupra performanţelor firmei
2
Dosarul preţurilor de transfer: element esenţial în impozitarea tranzacţiilor societăţilor afiliate
3
Studiu privind impozitarea grupurilor de companii
4
O analiză comparativă a impozitului pe profit: România vs. ......
5
Optimizarea fiscală la nivelul societăţilor comerciale
6
Cota efectiva versus cota standard de impozitare. O analiza a presiunii fiscale a companiilor in
Romania
7
Impozit pe profit versus impozit pe veniturile microiintreprinderilor.
8
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice
9
Impozitare cu cota unica versus impozitare progresiva a veniturilor persoanelor fizice. Care este
sistemul optim pentru Romania?
10
O analiză comparativă a impozitului pe venit: România vs. .......
11
Optimizarea fiscala la nivelul persoanelor fizice
12
Studiu privind politica fiscala in Uniunea Europeana
13
Impactul politicii fiscale asupra creșterii economice
14
Analiza evolutiei impozitarii directe si indirecte in Romania.
15
Analiza evolutiei impozitarii directe si indirecte in Uniunea Europeana
16
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice
17
Analiza financiara a societatii …..

18

Studiu de fezabilitate privind realizarea unei investitii la ….
Studentii pot alege orice tema din domeniile „Fiscalitate” si „Finantele intreprinderii”, dupa o
discutie prealabila cu profesorul. Pentru acceptarea la coordonare, studentul trebuie sa aiba
aprobarea profesorului

Cadru didactic: Prof.univ.dr. CÂMPEANU EMILIA
Contact: emilia.campeanu@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional Zoom meeting
Nr crt
Tema
1
Analiza conformării fiscale
2
Impactul modificarilor demografice asupra cheltuielilor/veniturilor bugetare
3
Reacția guvernelor/autorității publice locale la provocări socio-economice
4
Eficienta politicilor guvernamentale in domeniul …………………..
5
Efectele investiţiilor în educaţie
6
Analiza modalitatilor de imbunatatire a pozitiei fiscale
7
Viitorul impozitelor
8
Resursele statului într-o lume fără numerar
9
Studierea efectelor măsuri guvernamentale de atenuare a șocurilor din economie
10
De la obiective politice la rezultate în sistemul educațional/sănătate/protecție
socială/infrastructură/mediu

Cadru didactic: PROF.UNIV.DR. CIOBANU ANAMARIA
Contact: anamaria.ciobanu@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt
Tema
1
Evaluarea unui proiect de investiții în mediu incert
2
Previziunea fluxurilor de numerar ale unui proiect de investiții
3
Aplicarea tehnicilor de analiză a fezabilității financiare ale unei investiții în mediu incert
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Estimarea costului capitalui plasat într-un proiect de investiții
Analiza creării de valoare prin decizia de finanțare a unei întreprinderi
Analiza creării de valoare prin decizia de investiție a unei întreprinderi
Analiza financiară a întreprinderii prin intermediul ratelor financiare
Analiza factorilor determinanti ai profitabilității întreprinderii
Analiza factorilor determinați în crearea de valoare pentru acționari
Studiul factorilor determinanţi ai riscului pentru întreprinderile din sectorul de activitate .......
Studiul factorilor determinanţi ai profitabilităţii întreprinderilor din sectorul de activitate ......
Utilizarea tehnicii scenariilor şi a simulării Monte Carlo în evaluarea proiectelor de investiții
Utilizarea tehnicii arborelului de decizie şi a opţiunilor reale în evaluarea proiectelor de investiții
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, investiţii directe și finanțarea lor, evaluarea proiectelor de investiții.
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.

Cadru didactic: CONF.UNIV.DR. CIOBANU RADU
Contact: radu.ciobanu@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional; Platforma zoom.us
Nr crt
Tema
1
Evaluarea intreprinderii. Abordarea de piata sau prin venit.
2
Evaluarea unei întreprinderi cotate pe o piață de capital.
3
Factorii determinanti ai rentabilităţii întreprinderii
4
Factori de influenţă ai structurii de finantare a întreprinderii
5
Impactul fiscalităţii asupra rezultatelor financiare ale întreprinderii
6
Factorii determinanți ai politicii de dividend.
7
Comparaţii privind impozitarea persoanelor fizice la nivelul UE
8
Tratamentul TVA pentru livrări și achiziții intracomunitare
9
Factorii determinanți în politica fiscală din UE
10
Politica fiscală în statele din centrul și estul Europei
11
12
13
14
15

Sustenabilitatea politicii fiscale în România
Cota efectivă de impozitare. Factori determinanți
Factori de influență sociali și culturali ai creșterii economice
Educația ca factor de influență pentru creșterea economică
Factori de influență sociali și culturali ai politicii fiscale în UE
Studenţii pot alege orice tema din domeniile Fiscalitate si Finanţe Corporative. Pentru
acceptarea la coordonare, studentul trebuie să solicite aprobarea profesorului.

Cadru didactic: LECT.UNIV.DR. CONSTANTINESCU CARMEN MARIA
Contact: carmen.lacatus@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt
Tema
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descentralizarea finantelor publice si dezvoltarea economica locala. Studiu de caz.
Studiu comparativ privind descentralizarea finantelor publice ( Romania vs. tara X)
Pasii descentralizarii finantelor publice in Romania.
Investitiile publice locale si finantarea acestora.Studiu de caz.
Particularitatile pietei obligatiunilor municipale din Romania.
Particularitatile finantelor publice locale
Finantarea invatamantului in Romania
Finantarea publica si privata prin subventii
Asigurarea obligatorie a locuintei-studiu comparativ

10
11
12
13

Asigurarile Casco-studiu comparativ
Asistenta sociala in Romania ( sau studiu comparativ)
Asigurarea de raspundere civila auto-studiu comparativ intre Romania si alte tari
Altă temă propusă de student pe domeniile finante publice, corporative sau asigurari.
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.

Cadru didactic: CONF.UNIV.DR. CURMEI SEMENESCU ILEANA ANDREEA
Contact: andreea.semenescu@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional; Platforma online.ase.ro si zoom
Nr crt
Tema
1
Responsabilitatea socială corporativă în contextul noii paradigme impuse de European Green
Deal
2
Analiza rentabilității și riscului investițiilor cu componentă de responsabilitate socială. Evoluții
3
Influențe ale unor măsuri de politică fiscală asupra deciziilor financiare ale întreprinderilor
4
Analiza deciziei de finanțare în companiile românești cotate
5
Analiza politicii de dividend în companii românești cotate
6
Analiza financiară comparativă a companiilor de sectorul .......
7
Analiza comparativă a rentabilității și riscului fondurilor de pensii
8
Analiza influenței structurii acționariatului asupra performanței întreprinderilor românești cotate
9
Structura acționariatului și decizia de finanțare în companiile românești cotate
10
Structura acționariatului și decizia de acordare a dividendelor în companiile românești cotate
11
Finanțarea capitalului de lucru în companiile românești cotate. Analize comparative
12
Analiza gestiunii numerarului în companiile românești cotate
13
Alte teme din sfera finanțelor corporative alese în urma discuției și acordului cu cadrul didactic
coordonator
Studentii sunt rugati sa ia contact cu cadrul didactic coordonator in cadrul orelor de consultatii
pentru defintivarea temei si semnarea cererilor.
Cadru didactic: PROF.UNIV.DR. DRAGOTĂ INGRID MIHAELA
Contact: mihaela.dragota@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt
Tema
1
Noi tentințe în evoluția sectorului asigurărilor de viață 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)
2
Noi tentințe în evoluția sectorului asigurărilor generale 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)
3
Noi tentințe în asigurări 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)
4
Mutații recente în politica de dividend a companiilor listate din SUA în contextul pandemiei de
coronavirus (COVID-19)
5
Mutații recente în politica de dividend a companiilor listate din ... în contextul pandemiei de
coronavirus (COVID-19)
6
Mutații recente în politica de finanțare a companiilor listate din ... în contextul pandemiei de
coronavirus (COVID-19)
7
Impactul factorilor instituționali asupra dezvoltării pieței asigurărilor de viață din Uniunea
Europeană
8
Impactul factorilor instituționali asupra dezvoltării pieței asigurărilor generale din Uniunea
Europeană
9
Impactul factorilor instituționali asupra dezvoltării pieței asigurărilor de viață din țările OECD
10
Influenţa factorilor socio-culturali asupra dezvoltării pieţei asigurărilor generale. Analiză în
context european/internaţional/ţărilor în tranziţie din Europa Centrală şi de Est
11
Factori determinanţi ai structurii financiare. Evidenţe empirice pe cazul companiilor din ţările
Uniunii Europene

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Determinanţii structurii financiare a companiilor listate la Bursa de Valori București
Evaluarea proiectelor de investiţii. Indicatori de apreciere şi particularităţi pe cazul companiilor
româneşti
Provocări ale evaluării şi selecţiei proiectelor de investiţii în contextul pandemiei de coronavirus
(COVID-19). Studiu de caz ….
Analiza factorilor determinanţi ai performanţei companiilor listate pe piața de capital din ...
Supraviețuirea companiilor listate pe piața de capital din … în contextul pandemiei de
coronavirus (COVID-19)
Indicatori financiari de analiză a rentabilităţii şi riscului unei companii – avantaje şi limite. Studiu
de caz ......
Studiu privind costul capitalului la nivel microeconomic în contextul teoriilor de agent și de
semnal
Analiza deciziei de finanţare la nivel microeconomic în contextul teoriei de agent şi de semnal
Analiza deciziei de investiţii şi de finanţare din perspectiva integrării acestora în strategia firmei
Factori determinanţi ai politicii de dividend. Analiza în context internaţional
Factori determinanţi ai politicii de dividend pe cazul companiilor listate la BVB
Factori determinanți ai politicii de îndatorare a companiilor listate din sistemul financiar islamic
Eficienţa pieţei financiare din … - realităţi şi tendinţe
Aplicabilitatea CAPM în gestiunea de portofoliu pe piaţa financiară din România
Coerenţe şi corelaţii între analiza tehnică şi analiza fundamentală a acţiunilor
Analiza în context internațional a factorilor determinanţi ai dezvoltarii asigurărilor de viaţă
Analiza în context internațional a factorilor determinanţi ai dezvoltării asigurărilor generale
Influenţa factorilor socio-culturali asupra dezvoltării pieţei asigurărilor de viaţă. Analiză în context
european/internaţional/ţărilor în tranziţie din Europa Centrală şi de Est

30

Influenţa factorilor socio-culturali asupra dezvoltării pieţei fondurilor mutuale. Analiză în context
european/internaţional/ţărilor în tranziţie din Europa Centrală şi de Est

31

Asigurarea autovehiculelor (casco / RCA / ambele tipuri de asigurări) în România: necesitate,
cadru legislativ, evoluţie, factori determinanţi
Factori determinanţi ai dezvoltării asigurărilor de autovehicule (casco / RCA / ambele tipuri de
asigurări) în context internaţional
Managementul financiar al societăţilor de asigurare din...
Asigurarea obligatorie a locuinţelor în România – necesitate, reglementare, posibilităţi de
îmbunătăţire a PAD
Factori determinanţi ai dezvoltării pieţei asigurărilor autocasco din România
Factori determinanţi ai dezvoltării pieţei asigurărilor RCA din România
Adaptarea metodelor clasice de gestiune a portofoliului de valori mobiliare în contextul
pandemiei de coronavirus (COVID-19)
Evidențe empirice (în context național sau internațional) privind influența investitorilor
instituționali asupra performanțelor financiare a companiilor listate
Alte teme din domeniile ASIGURĂRI ȘI REASIGURĂRI, GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ, FINANȚE
CORPORATIVE, INVESTIȚII FINANCIARE ȘI GESTIUNEA PORTOFOLIULUI.
OBSERVAŢIE: Pentru a fi acceptaţi spre îndrumare, studenţii sunt invitaţi la o discuţie
preliminară cu profesorul.

32
33
34
35
36
37
38
39

Cadru didactic: PROF.UNIV.DR. DRAGOTĂ VICTOR
Contact: victor.dragota@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional; Platforma Zoom
În principiu, orice temă agreată de comun acord de către cadrul didactic coordonator și de către
studentul coordonat, în domeniile: Managementul financiar al companiei; Investiții financiare și
gestiunea portofoliului și/sau Finanțe comportamentale
Aplicate preferabil în domenii precum:
Acvacultură
Resurse regenerabile
Ecologie
Energie
Fonduri de investiții
Mediu
Deșertificare
Ape minerale
Agricultură
Schimbări climatice
Turism
Factori socio-culturali
Factori genetici
Modele epidemiologice
Economie circulara
Se recomandă studenților care doresc elaborarea unei lucrări de licență cu o orientare mai semnificativă
spre cercetare (de exemplu, perspective pentru pregătirea doctorală) să opteze pentru o lucrare care să
includă și aspecte legate de unul sau mai multe dintre următoarele:
1. comportamentul investitorilor, eficiența pieței și finanțe comportamentale
2. politica de dividend: aspecte comportamentale, factori culturali, probleme de agent
3. convenții sociale și decizii financiare
4. proprietate, structura acționariatului și prima de control, probleme de agent
5. structura capitalului
Nr.crt.
Teme
1
Modelarea rentabilității anticipate a acțiunilor pe piețele de capital emergente / de frontieră
2
Rentabilitatea și riscul în sectorul producției de energie hidroelectrică: factori determinanți
3
Impactul șocurilor din economia reală asupra indicilor bursieri
4
Contagiunea pe piețele de capital est-europene
5
Rentabilitatea și riscul companiilor de îmbuteliere a apelor minerale: factori determinanți
6
Testarea eficienței piețelor de capital emergente / de frontieră
7
Managementul unui portofoliu de titluri format din titluri listate pe piața de capital din România
8
Factori determinanți ai performanței companiilor în domeniul producerii energiei termoelectrice
9
Factori determinanți ai structurii capitalurilor companiilor în domeniul extracției petrolului
10
Factori determinanți ai structurii capitalurilor companiilor în domeniul ....
11
Factori determinanți ai politicii de dividend practicate de companiile în domeniul ....
12
Factori determinanți ai structurii capitalurilor companiilor hoteliere din Romania
13
Evaluarea unui proiect de investiții in turism

14
15
16
17
18
19

Evaluarea unui proiect de investiții în domeniul energiei regenerabile
Analiza factorilor determinanți ai rentabilitatii intreprinderilor din industria energetică
Analiza factorilor determinanți ai rentabilitatii bursiere a companiilor listate din industria
energetică
Impactul modificărilor climatice asupra performanței companiilor din domeniul agricol
Impactul poluării asupra performanței companiilor din domeniul piscicol
Perspectivele industriei romanesti in aplicarea principiilor economiei circulare. Performanță
financiară și economie circulară
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 sau conform cu programarea consultațiilor (vezi
programarea afișată la nivelul Facultății, valabilă pentru semestrul în curs).

Cadru didactic: LECT.UNIV.DR. FILIPESCU OANA MARIA
Contact:maria.filipescu@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt
Tema
1
Studiu comparativ privind impozitarea profiturilor
2
Studiu comparativ privind impozitarea veniturilor din salarii
3
Impozitarea profiturilor companiilor în context european
4
Influența politicii fiscale asupra creșterii economice
5
Studiu privind cota efectivă de impozitare a profitului companiilor
6
Performanța financiară a întreprinderii și factorii determinanți ai acesteia
7
Structura financiară a întreprinderii și factorii determinanți ai acesteia
8
Analiza financiară a întreprinderilor din domeniul .....
9
Analiza performanței financiare a întreprinderilor din domeniul .....
10
Analiza factorilor determinanţi ai rentabilităţii întreprinderilor din domeniul......
11
Se pot alege și alte teme din sfera Fiscalității sau a Gestiunii financiare a întreprinderii, după o
discuție prealabilă între student și coordonator.
Observație: Acceptarea în vederea îndrumării se va face pe baza unui CV și a unei scrisori de
motivare a alegerii făcute. CV-ul și scrisoarea de motivare vor fi transmise prin e-mail la adresa:
maria.filipescu@fin.ase.ro
Cadru didactic: CONF.UNIV.DR. GEORGESCU GEORGIANA CAMELIA
Contact: georgiana.cretan@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt
Tema
1
Politica de finanțare a învățământului/sănătății/agriculturii/armatei. Studiu ............ (pe un
stat/comparativ între state membre ale UE/ comparativ între UE și SUA/ în țările BRICS );
2
Competitivitatea în sectoarele cheie ale economiei/sectorului public. Studiu ............ (pe un
stat/comparativ între state membre ale UE/ comparativ între UE și SUA/ în țările BRICS );
3
Analiza
eficienței
cheltuielilor
publice/
cheltuielilor
publice
pentru
învățământ/sănătate/agricultură/armată. Studiu ............ (pe un stat/comparativ între state
membre ale UE/ comparativ între UE și SUA/ în țările BRICS );
4
Evaziunea fiscală și creșterea economică. Aspecte teoretice și evidențe empirice;
5
Efectele corupției asupra cheltuielilor publice (nivel și alocare). Evidențe empirice pe cazul
...............( unui stat/ unei țări dezvoltate/țărilor emergente);
6
Politici fiscale și bugetare de relansare economică a.......... (unui stat/statelor membre UE vs. SUA);

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).

Cadru didactic: LECT.UNIV.DR. GHERGHINA LILIANA NICOLETA
Contact: liliana.simionescu@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt
Tema
Analiza efectelor politici fiscale asupra activitati economice a Romaniei
1
Instrumente de politici financiare privind cresterea economica sustenabila
2
Studiu comparativ privind modelele de crestere economica la nivelul tarilor din UE.
3
Studiu privind efectele indicatorilor de performanta bugetara asupra remunerarii in institutiile
4
publice.
Efectele politicilor financiare asupra datoriei publice.
5
Studiu privind factorii exogeni si endogeni ai cresterii economice.
6
Studiu privind contributia pietei de capital la cresterea economica.
7
Factorii de influenta ai performantelor companiilor
8
Sustenabilitatea veniturilor guvernamnetale la nivelul UE
9
Studiu privind obiectivele UE privind politicile financiare.
10
Cadru didactic: CONF.UNIV.DR. GHERGHINA RODICA
Contact: rodica.gherghina@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt
Tema
1
Studiu comparativ privind finantarea cheltuielilor cu educatia in Europa si in afara spatiului
european
2
Finantarea cheltuielilor cu sanatatea la nivelul UE
3
Finantarea cheltuielilor cu protectia sociala in Europa
4
Mecanismul de finantare a unei institutii publice
5
Impozitele directe si rolul lor în formarea resurselor bugetare
6
Impozitele indirecte si rolul lor în formarea resurselor bugetare
7
Studiu comparativ privind impozitele practicate in spatiul economic european
8
Impozitarea profitului companiilor din România versus alte state
9
Impactul evaziunii fiscale asupra nivelului de dezvoltare economica a statelor
10
Datoria publica a statelor in contextul modificarilor economice la nivel global
11
Impactul deficitului bugetar asupra creșterii economice in state membre ale UE
12
13

Finantarea prin fonduri europene mijloc de dezvoltare a economiei Romaniei
Impactul abandonului scolar asupra dezvoltarii economice a statelor

14
15
16
17
18

Analiza performanţelor financiare ale întreprinderii
Analiza performanţelor întreprinderii pe baza sistemului ratelor financiare
Diagnosticul financiar al rentabilităţii şi al riscului la nivelul întreprinderii
Diagnosticul rentabilitatii la nivelul unei S.C.
Diagnosticul financiar al intreprinderii

Nota: Studenţii au posibilitatea să propună și alte teme de cercetare cu acceptul cadrului
didactic, cu condiţia de a se încadra ca şi tematică în domenii de interes precum: Finante, Finante
publice, Gesiunea financiara a intreprinderii.
Cadru didactic: CONF.UNIV.DR. GHERGHINA ȘTEFAN CRISTIAN
Contact: stefan.gherghina@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional; Platforma zoom
Nr crt
Tema
1
Analiza lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii
2
Studiu privind performanţele financiare ale întreprinderii
3
Studiu privind ratele valorii de piaţă a întreprinderii
4
Analiza cash-flow-urilor întreprinderii
5
Analiză privind structura de finanţare a întreprinderii
6
Studiu privind politica de dividend la nivelul întreprinderii
7
Studiu privind riscurile întreprinderii
8
Diagnosticarea riscului de faliment la nivelul întreprinderii
9
Studiu privind cota efectivă de impozitare a profitului
10
Analiza factorilor determinanţi ai creşterii economice
11
Studiu privind impactul impozitelor asupra creșterii economice
12
Analiza impactului investițiilor străine directe asupra creșterii economice
13
Studiu privind impactul educației, cercetării, dezvoltării și inovării asupra creșterii econimice
14
Studiu privind influența tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor asupra creșterii economice
15
Studiu privind factorii de influenţă asupra inegalităţii veniturilor
16
Analiza factorilor determinanți ai datoriei publice
17
Studiu privind factorii determinanți ai încrederii în economie
18
Studiu privind eficienţa informaţională a pieţei de capital
19
Studii de eveniment pentru analiza rentabilităţii titlurilor financiare
20
Studiu privind modelul de piaţă al rentabilităţii şi riscului valorilor mobiliare
21

Studiu privind frontiera eficientă şi portofoliul cu varianţă minimă absolută

22

Studiu privind modelul Markowitz de diversificare a portofoliului de valori mobiliare

23

Studiu privind modelul CAPM de evaluare a activelor financiare
Studiu privind utilizarea modelelor Fama-French şi Arbitrage Pricing Theory pentru evaluarea
titlurilor financiare
Analiza impactului pieţei de capital asupra creşterii economice

24
25

Cadru didactic: CONF.UNIV.DR. GYORGY ATTILA
Contact: attila.gyorgy@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt
Tema
1
Finanţarea administraţiei publice locale
2
Standarde de cost pentru finanţarea cheltuielilor publice în domeniul educaţiei (sănătăţii, culturii
etc.)
3
Implicaţii bugetare a derulării proiectelelor europene de instituţiile publice
4
Relaţii financiar-bugetare între administraţia centrală şi cea locală
5
Bugetare participativă

Cadru didactic: LECT.UNIV.DR. IACOB MIHAELA
Contact: mihaela.iacob@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt
Tema
1
Prețuri și informație socială. Argumentul Mises-Hayek despre imposibilitatea / impracticabilitatea
sistemului economic socialist
2
Consecințe micro- și macroeconomice ale intervenției publice în formarea liberă a prețurilor în
piață. (Studii de caz: economii de comandă, economii în tranziție, economii „sociale” de piață)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Relația între formarea prețurilor bunurilor industriale și cea a prețurilor de consum
Mecanismul prețurilor în cadrul ciclurilor de afaceri boom-bust. (Studii de caz)
Prețurile și societățile transnaționale. Mecanismul prețurilor de transfer
Perspective concurente în domeniul teoriilor și politicilor pro-concurențiale
Comparații istorice sub aspectul evoluției concepțiilor și politicilor pro-concurență în SUA, Europa,
Japonia, China
Rezolvarea tensiunii dintre monopolurile strategice și premisele concurențialității generale.
Problema bunurilor publice „critice”: siguranță publică, justiție, apărare națională
Acomodarea principiului economiilor de scară cu urmărirea evitării concentrărilor economice
Refacerea culturii concurenței în România post-1989
Fundamente ideologice ale designului fiscal. Social-democrație, creștin-democrație,
conservatorism, naționalism, ecologism
Fundamente ideologice ale cheltuielilor publice. Social-democrație, creștin-democrație,
conservatorism, naționalism, ecologism
Problematica optimului fiscal și limitele acestei abordări
Concurența fiscală intra- și inter- națiuni și relația cu prosperitatea
Privilegii fiscale versus subvenții ca stimulente publice în sectoare-cheie
Economia keynesiană versus economia lafferiană. Reconsiderări post-criză
Analiza cost-beneficiu. Critici la adresa principiilor de lucru
Analiza cost-beneficiu. Critici la adresa metodelor de lucru
Evoluția fiscalității în România post-1989 și fundamentarea opțiunilor politice
Poziționarea fiscalității din România în Uniunea Europeană. Avantaje și dezavantaje relative

Cadru didactic: PROF.UNIV.DR. ILIE VASILE
Contact: vasile.ilie@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt
Tema
1
Evaluarea şi selectarea proiectelor de investiţii
2
Amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
3
Rezultatul net al întreprinderii – determinare, impozitare, repartizare
4
Aprecierea situatiei financiare a intreprinderii pe baza bilantului
5
Conţinutul, sfera, formele de manifestare şi metodele de combatere a evaziunii fiscale
6
Costul finanţării întreprinderii
7
Creditarea pe termen lung a investiţiilor şi eficienţa acestora
8
Determinarea profitului impozabil, impozitarea profitului şi repartizarea profitului net al
întreprinderii
9
Diagnosticul financiar al întreprinderii
10
Fiscalitatea întreprinderii (participarea întreprinderii la formarea fondurilor statului)

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Impactul fiscalităţii asupra rezultatelor financiare ale întreprinderii
Impozitul pe profit şi impozitul pe dividende
Optimizarea structurii de finanţare a întreprinderii
Performanţele financiare ale întreprinderii – apreciere şi factori de influenţă
Selectarea mijloacelor de finanţare a întreprinderii
Studiu privind amortizarea imobilizărilor şi influenţa acesteia asupra costurilor şi profitului
întreprinderii
Studiu privind creditarea bancară a unei întreprinderi
Studiu privind folosirea rateler financiare în aprecierea situaţiei financiare a întreprinderii
Studiu privind formarea şi utilizarea capitalurilor întreprinderii
Orice altă temă având legătură cu finanţele (propusă de candidați)

Cadru didactic: CONF.UNIV.DR. IORGULESCU FILIP TEODOR
Contact: filip.iorgulescu@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional; Marți ora 16.30 pe Zoom link https://ase.zoom.us/j/86233418048.
Nr crt
Tema
1
Analiza și previziunea financiară a companiei...
Analiza financiară comparativă a firmelor din sectorul...
2
Diagnosticul rentabilității și riscului companiei...
3
Aplicații ale modelelor de selecție a portofoliilor în contextul BVB
4
Criterii financiare de evaluare și selecție a proiectelor de investiții
5
6
Metode de evaluare a patrimoniului cultural
Alte teme din aria disciplinelor: Gestiunea financiară a întreprinderii, Investiții directe și
finanțarea lor, Piețe financiare în baza unei discuții prealabile cu cadrul didactic coordonator
Cadru didactic: LECT.UNIV.DR. IVĂNESCU DAN NICOLAE
Contact: dan.ivanescu@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt
Tema
1
Evaluarea titlurilor financiare cotate pe piata romaneasca
2
Impactul politicii de dividend asupra pretului actiunilor cu exemplificare pe piata romaneasca
3
Capitalurile proprii si imprumutate-cost. Exemplificare pe piata romaneasca
4
Analiza pozitiei financiare pe baza bilantului
5
Analiza performantei financiare pe baza contului de profit si pierdere
6
Diagnosticul rentabilitatii si riscului intreprinderii
7
Datoria publica a Romaniei si influenta ei asupra economiei
8
Fundamentarea deciziei de investitii la o societate comerciala
9
Analiza performantelor pe baza sistemului de rate. Utilizari si limite
10
Creditarea bancara- studiu de caz la SC...

Cadru didactic: LECT.UNIV.DR. KAGITCI MERAL
Contact: meral.kagitci@ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt
Tema
1
Creşterea economică şi datoria publică

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

O analiză comparativă a situaţiei datoriei publice la nivelul Uniunii Europene
Creşterea economică ante și post crize financiare. O analiză comparativă din perspectiva crizelor
Evaziunea fiscală în România şi impactul ei asupra economiei naţionale
Analiză comparativă a creşterii economice la nivelul Uniunii Europene
Absorbţia fondurilor europene şi impactul asupra economiei naţionale
Investiţiile străine directe şi impactul lor asupra creşterii economice
Analiza financiară pe baza situaţiilor financiare a firmelor din sectorul X
Analiza performanţei financiare a firmelor din sectorul X pe baza ratelor financiare
Analiza investiţiilor pe baza planului de fezabilitate
Analiza factorilor de influență a rentabilității firmelor din sectorul X
Analiza factorilor de influență a riscului firmelor din sectorul X

Cadru didactic: LECT.UNIV.DR. LAZĂR PAULA
Contact: paula.lazar@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt
Tema
1
Analiza evoluției impozitelor directe la nivel... (național/european/OECD/BRICS)
2
Analiza evoluției impozitelor indirecte la nivel... (național/european/OECD/BRICS)
3
Analiza evoluției contibuțiilor sociale la nivel... (național/european/OECD/BRICS)
4
Trendul politicii fiscale la nivel...(național/european/OECD/BRICS)
5
Analiza evoluției cheltuielilor publice în domeniul ... (se va alege un domeniu de analiză după o
discuţie preliminară cu coordonatorul ştiinţific)
6
Deficitul bugetar – prezent şi perspective ( analiză la nivel naţional, european sau internaţional)
7
Impozitul pe venitul din salarii – comparații la nivel (național/european)
8
Impozitul pe profit – comparații la nivel (național/european)
9
Evoluția fluxurilor de investiții străine directe la nivel (național/european/OECD/BRICS) și
creșterea economică
Notă: temele prezentate sunt cu titlu orientativ, studenții își pot alege ori temă de cercetare din
aria finanțelor publice, fiscalității și a finanțelor generale. În vederea definitivării alegerii temei
este necesară o discuție cu profesorul coordonator și prezentarea unui CV și a unei scrisori de
motivație pentru tema avută în vedere – ambele se trimit pe adresa de mail
paula.lazar@fin.ase.ro
Cadru didactic: Conf.univ.dr. MIRICESCU Emilian - Constantin
Contact: emilian.miricescu@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt Tema
1
Asigurari generale
2
Asigurări de viață
3
Datoria publică
4
Pensiile publice
5
Pensiile private
6
Impozitarea proprietăților
7
Impozitarea profiturilor companiilor
8
Impozitarea veniturilor microîntreprinderilor
9
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice
10
Fiscalitatea salariilor
Obligatoriu: Discuție științifică între student și cadrul didactic

Cadru didactic: PROF.UNIV.DR. MITRICĂ NELU EUGEN
Contact: nelu.mitrica@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt Tema
1
Politica financiară în contextul echilibrului economic general
2
Corelaţiile echilibrului financiar cu celelalte componente ale echilibrului economic general
3
Elaborarea studiilor de fezabilitate/planurilor de afaceri (pentru diverse proiecte/firme din
orice domeniu de activitate)
4
Evaluarea proiectelor de investiţii
5
Evaluarea firmelor
6
Analiza financiară a firmelor
7
Investigarea fraudelor financiare şi utilizarea analizei digitale
8
Eficienţa pieţelor financiare – testarea eficienţei informaţionale
9
Analiza cost beneficiu - pentru proiecte de investiții publice/private (și PPP)
10
Auditul afacerii variantă modernă a auditului financiar
Cadru didactic: CONF.UNIV.DR. MITROI ADRIAN
Contact: adrian.mitroi@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt Tema
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
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 ; adrian.mitroi@fin.ase.ro

9

Cadru didactic: LECT.UNIV.DR. MOSCALU MARICICA
Contact: maricica.moscalu@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt Tema
1
Studiu privind riscului companiilor din sectorul …
2
Analiza financiară a companiilor din sectorul …
3
Studiu privind rentabilitatea și riscul companiilor din sectorul …
4
Factori determinanti ai performantei financiare a companiilor
5
Influenţa sectorului de activitate asupra performanţei financiare a companiillor
6
Managementul capitalului de lucru și performanța financiară a companiilor
7
Evaluarea proiectelor de investiţii
8
Evaluarea proiectelor de investiţii în mediu incert
9
Factori determinanţi ai structurii financiare a companiilor
10
Impactul evaziunii fiscale asupra gradului de dezvoltare economica
Cadru didactic: CONF.UNIV.DR. NAGHI LAURA ELLY
Contact: laura.naghi@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt Tema
1
Pensiile private facultative - complement sau alternativa de economisire?
2
Pensiile private obligatorii - alternativa fezabila a sistemului public de pensii?
3
Asigurarile de viata ca instrumente de economisire pe piata romaneasca
4
Managementul relatiei cu clienti pentru societatile de asigurari din Romania
5
Solutionarea daunelor in asigurarile auto
6
Managementul daunei in asigurarile de locuinta
7
Solutii fiabile de asigurare a locuintei in Romania.
8
Eficienta activitatii de brokeraj in asigurari
9
Managementul riscurilor in asigurari
10
Managementul riscurilor pentru asigurati
11
Asigurarile de raspundere in Romania- specificitate si aplicabilitate.
12
Regimuri de supraveghere in asigurari.
13
Politica de management de risc in cadrul unei companii.
14
Asigurarile de sanatate in contextul actual legal al sanatatii.
15
Asigurarile de animale pe piata din Romania
16
Asigurarile agricole in Romania

Cadru didactic – Asist.univ.dr. OPREA DRAGOȘ ȘTEFAN
Contact: dragos.oprea@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional ;Marți incepand cu ora 18:00 - Coordonate zoom.us:
https://ase.zoom.us/j/84785849781
Nr
Tema
crt
1
Politici publice pentru contracararea efectelor pandemiei covid-19 și evoluții pe piețele de
capital
2
Testarea eficienței informaționale a piețelor de capital emergente/de frontieră

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Identificarea factorilor determinanți ai rentabilității acțiunilor listate pe Bursa de Valori
București
Analiza riscului investițiilor în acțiuni listate pe Bursa de Valori București
Identificarea factorii determinanți ai rentabilităţii întreprinderii în domeniul................
Factori determinanți ai structurii financiare a companiilor în sectorul............
Factori macroeconomici și influența lor asupra performanțelor piețelor de capital
Impactul știrilor asupra rentabilității acțiunilor
Analiza pieței de capital în condițiile pandemiei covid-19
Studii de eveniment pe piața de capital
Alte teme din domeniul pieței de capital și a finanțelor corporative, propuse de studenți,
agreate prin discuții directe cu îndrumătorul pe baza interesului special arătat pentru
tematica respectivă

Cadru didactic: LECT.UNIV.DR. PASCU NEDELCU MARIA
Contact: maria.pascu@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt Tema
1
Analiza performanței financiare a unei companii.
2
Diagnosticul rentabilității unei firme.
3
Diagnosticul riscului unei firme.
4
Previziunea situațiilor financiare ale unei companii.
5
Gestonarea stocurilor si a relației cu clienții și furnizorii.
6
Finanțarea activității pe termen lung a unei companii.
7
Decizia de investiții.
8
Decizia de finanțare.Costul capitalurilor atrase.
9
Influența structurii capitalurilor proprii asupra valorii firmei.
10
Diagnosticul global al firmei/ planul de afaceri.
11
Bugetele instituțiilor publice.
12
Tipuri și metode de finanțare a instituțiilor publice.
13
Salarizarea în institutiile publice.
14
Achiziții publice – surse de finanțare și metode.
15
Investițiile în instituțiile publice.
16
Finanțări nerambursabile accesate de instituțiile publice.
Acestea sunt teme generale. Studenții sunt incurajați să își personalizeze titlul studiul
alegând subtitluri pentru lucrarea de licență/disertație care să ilustreze specificitatea fiecărei
lucrări și contribuția personală a autorului.
Cadru didactic: LECT.UNIV.DR. STĂNCULESCU ANDREI
Contact: andrei.stanculescu@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt Tema
1
Analiza financiară a unei companii
2
Analiza poziţiei şi performanţei financiare a unei societăţi comerciale
3
Diagnosticul rentabilităţii şi riscului unei societăţi comerciale
4
Fundamentarea deciziei de investiţii pentru o societate comercială

Cadru didactic: PROF.UNIV.DR. STOIAN ANDREEA MARIA
Contact: andreea.stoian@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt Tema
1
Finanțele publice și inegalitatea veniturilor
2
Finanțele publice și stabilitatea macroeconomică
3
Creșterea economică și mărimea sectorului guvernamental: legea lui Wagner
4
Cheltuielile publice și creșterea economică: curba lui Armey
5
Analiza calității finanțelor publice
6
Datoria publică și recesiunea/expansiunea economică
7
Analiza echilibrului financiar public pe termen lung
8
Sustenabilitatea politicii fiscale
9
Corupția și finanțele publice
10
Finanțele publice și ciclurile economice
11
Consolidarea finanțelor publice
12
Despre relația dintre inflație și finanțe publice
13
Datoria publică și creșterea economică
14
Factorii instituționali și finanțele publice
15
Corupția și investițiile publice
16
Politica fiscală într-un model DSGE cu fricțiuni financiare - cotutelă prof. Cristina Bădărău
(University of Bordeaux)
17
Proprietățile statistice ale activelor financiare – cotutelă prof. Denisa Radu (University of
Orleans)
18
Convergența cheltuielilor publice pentru sănătate în Uniunea Europeană – cotutelă prof.
Cornel Oros (University of Poitiers)
Cadru didactic: CONF.UNIV.DR. TĂNĂSESCU PAUL
Contact: paul.tanasescu@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt Tema
1
Managementul financiar al riscului de cutremur de pamant in Romania; posibilitati de
imbunatatire a finantarii riscului de cutremur.
2
Piata asigurarilor financiare in Europa.
3
Asigurari financiare in Romania, pe exemplul Eximbank.
4
Determinarea primelor de asigurare, pe exemplul asigurarilor financiare.
5
Finantarea riscului de inundatie.
6
Finantarea riscului de seceta.
7
Managementul financiar al asigurarilor de sanatate.
Cadru didactic: LECT.UNIV.DR.TULBURE NARCIS SORIN MARIUS
Contact: narcis.tulbure@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt Tema
1
Politica de finanțare a întreprinderii. Impactul asupra valorii întreprinderii și a performanțelor
financiare ale acesteia
2
Politica de dividend a întreprinderii. Impactul asupra valorii întreprinderii și a performanțelor
financiare ale acesteia

3
4
5
6
7
8
9
10

Politica de investiții a întreprinderii. Impactul asupra valorii întreprinderii și a performanțelor
financiare ale acesteia
Modele de evaluare a acțiunilor și aplicații ale acestora
Modele de evaluare a obligațiunilor și aplicații ale acestora
Riscul și rentabilitatea portofoliilor de acțiuni/obligațiuni
Asimetria de informaţii şi politicile financiare ale întreprinderii
Factorii socio-culturali și politicile financiare ale întreprinderii
Evaluarea financiară a unui proiect de investiții directe
Tehnici folosite în planificarea financiară a întreprinderii
Notă: Pot fi acceptate și alte teme ce țin de finanțele corporative, evaluarea investițiilor
directe ori finanțele comportamentale cu condiția unei discuții prealabile cu conducătorul
lucrării de licență.

Cadru didactic: CONF.UNIV.DR. ŢÂŢU LUCIAN
Contact: lucian.tatu@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt Tema
1
Analiza sistemului fiscal din România
2
Comparații privind impozitarea profiturilor în România și în diferite state ale lumii
3
Impactul TVA asupra bugetului de trezorerie
4
Studiu privind impozitele directe la o societate comercială
5
Studiu comparativ privind impozitarea veniturilor din salarii
6
Altă temă pe domeniul fiscalității propusă de student și discutată în prealabil cu cadrul
didactic
Cadru didactic: LECT.UNIV.DR.ȚIBULCĂ LAURA IOANA
Contact: ioana.tibulca@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt Tema
1.
Impactul politicii fiscal asupra creșterii economice
2.
Analiza sustenabilității creșterii economice
3.
Impactul politicii fiscale asupra deficitului bugetar
4.
Analiza sustenabilității politicii fiscale
5.
Sustenabilitate fiscală versus optimizare fiscală
6.
Analiză comparativă a presiunii fiscale la nivel european
7.
Analiză comparativă a impozitului pe profit la nivel european
8.
Cota efectivă de impozitare a profitului
9.
Analiza evoluției pieței asigurărilor
10.
Analiza evoluției pieței asigurărilor obligatorii

Cadru didactic: ASIST.UNIV.DR.ȚILICĂ ELENA VALENTINA
Contact: elena..tilica@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt Tema
1
Factorii determinanți a rentabilității companiilor din sectorul...
2
Politica de finanțare a companiilor din sectorul...

3
4
5
6

Impactul operațiunilor tehnice asupra cursului bursier
Rentabilitatea și riscul acțiunilor companiilor listate
Testarea eficienței informaționale a piețelor de capital
Studiul anomaliilor calendaristice pe piața de capital

Cadru didactic: PROF.UNIV.DR. VINTILĂ GEORGETA
Contact: georgeta.vintila@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt Tema
1
Studiu privind structura de finanţare a întreprinderii
2
Analiza poziţiei financiare şi a echilibrului financiar al întreprinderii
3
Analiza performanţelor financiare ale întreprinderii
4
Analiza cheltuielilor variabile şi a celor fixe la nivelul companiilor
5
Optimizarea gestiunii activelor şi pasivelor curente
6
Fundamentarea surselor proprii şi a costurilor de finanţare a întreprinderii
7
Analiza trezoreriei în cadrul tablourilor de fluxuri financiare
8
Analiza cash-flow-urilor întreprinderii
9
Fundamentarea deciziei de creditare pe termen scurt a întreprinderii
10
Previziunea trezoreriei la o societate comerciala
11
Diagnosticul financiar al întreprinderii în optica anglo-saxonă
12
Planificarea financiară a întreprinderii din perspectiva rotatiei capitalurilor
13
Analiza performanţelor întreprinderii pe baza sistemului ratelor financiare
14
Diagnosticul financiar al rentabilităţii şi al riscului la nivelul întreprinderii
15
Fundamentarea planului de finanţare pe termen lung
16
Analiza şi evaluarea riscurilor la nivelul întreprinderii
17
Studiu privind influenta guvernantei corporative asupra performanţei financiare
18
Abordări paralele privind impozitul pe venitul persoanelor fizice
19
Studiu privind obligaţia şi creanţa fiscală
20
Analiza presiunii fiscale la nivelul întreprinderii
21
Studiu privind impozitele directe la nivel macro şi microeconomic
22
Studiu privind impozitele indirecte şi impactul economico-social al acestora.
23
Studiu comparativ privind aşezarea şi perceperea impozitului pe profit în context european
24
Abordări paralele ale sistemelor fiscale europene
25
Studiu comparativ privind aşezarea şi perceprea TVA în diferite state ale lumii
26
Evaluarea patrimonială şi financiară a unei întreprinderii
27
Impactul fiscalităţii asupra rezultatelor financiare ale întreprinderii
28
Studiu privind evaziunea fiscală în context naţional şi internaţional
29
Leasing-ul – alternativă la sursele de finanţare pe termen lung a întreprinderii
30
Elaborarea şi fundamentarea bugetelor întreprinderii
31
Fundamentarea deciziei de investiţii la nivelul companiilor
32
Impactul politicii fiscale asupra resurselor bugetare
33
Paradisurile fiscale şi impactul acestora asupra fenomenului de evaziune fiscală
34
Abordări paralele privind impozitul pe profit versus impozitul pe venitul din activitati
independente.

NOTĂ: Pot fi stabilite și alte teme, cu acordul profesorului, dacă există argumente în scopul
fundamentării lor

Cadru didactic: CONF.UNIV.DR. VINTILĂ NICOLETA
Contact: nicoleta .vintila@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt Tema
1
Sistemul fiscal din România – studiu comparativ in context european
2
Consecinţe de ordin fiscal ale aderării României la Uniunea Europeană
3
Impozitul pe venitul persoanelor fizice în context internaţional
4
Impozitul pe venitul persoanelor fizice în context european
5
Impozitul pe profit în context european
6
Impozitul pe profit – studiu privind prețurile de transfer
7
Impozitul pe profit – studiu privind cotele efective de impozitare
8
Taxa pe valoarea adăugată – o abordare în context european
9
Taxa pe valoarea adăugată – studiu privind eficiența colectării
10
Accizele – o abordare în context european
11
Impactul fiscalităţii asupra managementului financiar al unei companii
12
Impactul fiscalității în evaluarea și finanțarea proiectelor de investiții
13
Eficiența administrării fiscale în România
14
Diagnosticul financiar al întreprinderii
15
Diagnosticul financiar al performanţelor şi fluxurilor de numerar ale unei întreprinderi
16
Factorii determinanți ai performanței companiilor
17
Fundamentarea deciziei de investiţii în mediu incert
18
19
20

Fundamentarea costului capitalului utilizat drept rată de actualizare în evaluarea proiectelor
de investiţii
Decizia de finanţare a proiectelor de investiţii
Opțiunile reale in evaluarea proiectelor de investiții
Acceptarea în vederea îndrumării se face în baza unui CV şi a unei scrisori de motivare a
alegerii ariei de cercetare și a temei.
OBSERVAŢIE: Temele propuse sunt orientative. Studenții pot alege și alte teme din aria
disciplinelor: Fiscalitate, Gestiunea financiară a întreprinderii sau Investiții directe și
finanțarea lor (numai în baza unei discuţii prealabile cu profesorul).

Cadru didactic: PROF.UNIV.DR. VUȚĂ MARIANA
Contact: vuta.mariana@fin.ase.ro
Consiliere: e-mail institutional
Nr crt
Tema
1
Datoria publica a Romaniei in contextul de stat membru UE
2
Studiu privind finantarea cheltuielilor cu protectia sociala in UE
3
Datoria publica si CLubul de la Paris
4
Investitii straine directe: si cresterea economica
5
Diagnosticul rentabilitatii la nivelul unei sc
6
Diagnosticul financiar al sc
7
Impactul politicilor fiscal-bugetare asupra finantelor publice

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Impactul crizei financiare asupra finantelor publice
Bugetul participativ- forma de manifestare a implicarii cetatenilor in finantele locale
Studiu privind impactul impozitelor directe asupra cash-flow-urilor la nivelul sc
Impozitele directe si rolul lor in formarea resurselor bugetare
Impozitele indirecte si rolul lor in formarea resurselor bugetare
Studiu privind aplicarea principiilor impozitarii in tari UE
Sisteme fiscale comparate
Politici financiare de mediu in tari UE: studiu comparativ
Studiu comparativ privind sursele de finantare ale firmei
Guvernanta corporativa si performanta firmei
Fondurile europene-sursa de finantare a investitiilor publice
Finantarea cheltuielilor cu educatia in UE
Bugetul local – instrument de gestionare eficienta a resurselor publice?
Studiu privind finantarea unei institutiii publice.
Bugetul UE: cadrul financiar multianual si criza COVID 19
Politica deficitului public in contextul reglementarilor europene
Analiza performantelor firmei
Concurenta fiscala si noua economie geografica
Concurenta fiscala si fenomenul brain-draim
Studiu privind impozitul pe venit in UE
Studiu privind politica fiscala in domeniul accizelor in tari UE
Sisteme de guvernanta corporativa
Studentii pot alege si alte teme numai în baza unei discuţii prealabile cu profesorul

2. DEPARTAMENTUL DE MONEDĂ ȘI BĂNCI

Asist.univ.dr. ANGHEL
DAN GABRIEL

Prof.univ.dr. BARBU
TEODORA CRISTINA

Conf.univ.dr. BOITAN
IUSTINA ALINA

1. Analiza tehnică și Ipoteza Pietelor Eficiente
2.Strategii de tranzactionare pe piețele financiare
3.Inteligența artificială în finanțe
4.Riscul și rentabilitatea acțiunilor
5.Blockchain și criptomonede
6.Tipare de evoluție intraday ale prețurilor acțiunilor
7.Eficiența diversificării portofoliilor de active financiare
8.Bule speculative
9.Impactul sentimentelor investitorilor asupra prețurilor activelor financiare
10.Integrarea informațiilor în prețurile activelor financiare
11.Evaluarea performanței investițiilor în active financiare
12.Ordine de tranzacționare și optimizarea tranzacțiilor speculative cu instrumente
financiare
13.Transmiterea rentabilității și riscului pe piețele financiare
14.Managementul riscului de piață folosind instrumente financiare derivate
15.Operatiuni de arbitraj
Contact: dan.anghel@fin.ase.ro
Consiliere: mail instituțional/ miercuri, ora 17.30-19.00
1. Provocări actuale ale sistemelor bancare la nivel global;
2. Intermedierea financiară nebancară versus intermedierea bancară: oportunități ,
riscuri,perspective ;
3. Factori determinanti ai eficienței și profitabilității în sistemul bancar românesc ;
4. Concurența bancară și efectele antrenate la nivelul unui sistem bancar ;
5. Evoluții ,provocări și perspective ale băncilor centrale în contextul actual ;
6. Beneficii și riscuri ale prezenței băncilor străine în cadrul sistemelor bancare ;
7. Motivații,efecte și riscuri ale ale fuziunilor și achizițiilor bancare;
8. Reglementarea si supravegherea activității bancare:efecte asupra stabilității
financiare ;
9. Evoluții ale pieței ipotecare în corelație cu politica monetară;
10. Politica monetară neconvențională și efecte asupra stabilității financiare;
11. Incluziunea financiară :factori determinanți și posibilități de creștere ;
12. Inflația și variabilele macroeconomice : evidențe pe cazul țărilor emergente ;
13. Efecte ale migrației asupra performanței sistemelor bancare ;
14. Factori determinanti ai evoluției criptomonedelor : evoluții, riscuri, perspective;
Contact: teodora.barbu@fin.ase.ro
Consiliere: email instituțional/ marți, ora 16.00
1.Abordări cantitative privind comportamentul de economisire al populației
2.Activitatea de creditare - factori determinanți și dinamică
3.Factori determinanți ai evoluției creditelor neperformante
4.Gradul de încredere în sistemul financiar-bancar: abordări calitative și cantitative
5.Analiză calitativă și/sau cantitativă privind gradul de bancarizare al populației
6.Indicatori de performanță a activității bancare
7.Criptomonede: oportunități, riscuri, factori de influență
8.Impactul digitalizării activității bancare asupra incluziunii financiare
9.Instituții financiare sustenabile: oportunități și provocări

10.Impactul fenomenului de migrație asupra economiei
11.Impactul fenomenului de migrație asupra sectorului financiar
Contact: iustina.boitan@fin.ase.ro
Consiliere: email instituțional/ luni-vineri

Asist.unv.dr. CEPOI
COSMIN OCTAVIAN

Asist.unv.dr. CIOACĂ
SORIN IULIAN

Conf.univ.dr. COSTICĂ
IONELA

Conf.univ.dr.
COZMÂNCĂ BOGDAN
OCTAVIAN

1.Gestiunea riscului de credit.
2.Gestiunea riscului de rata a dobanzii.
3.Gestiunea riscului valutar.
4.Analiza strategiilor de politica monetara.
5.Metode de cuantificare a volatilității bursiere.
6.Cuantificarea asimetriei informaționale pe piața de capital.
7.Analiza procesul ii de "price discovery" pe pietele de capital europene.
8.Analiza factorilor determinanti ai profitabilitatii bancare.
9.Analiza factorilor determinanti ai creditelor neperformante.
Contact: cosmin.cepoi@fin.ase.ro
Consiliere: email instituțional/zoom
1.Integrarea sistemului financiar din România în sistemul financiar european
2. Monedele digitale versus criptomonede. Sunt substituibile?
3.Incluziunea financiară în Uniunea Europeană. Studiu de caz: România
4.Impactul incluziunii financiare asupra cresterii economice în România
5.Caracteristici ale sistemului bancar din România. Tendințe de evoluție
6.Eficiența pieței de capital din România
Contact: sorin.cioaca@fin.ase.ro
Consiliere: email instituțional/zoom
1. Strategii actuale de politica monetară aplicate in cazul țărilor emergente
2. Băncile centrale în contextul economic actual
3. Țintirea inflației – ca strategie de politică monetară
4. Strategii actuale de politică monetară
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. Piața valutară și modalitățile de acoperire împotriva riscului valutar
11. Dezvoltarea pieței creditului in economia românească
12. Riscul de credit și gestionarea lui la nivelul unei instituții de credit
13. Analiza stabilității unui sistem bancar
14. Multiplicatorul monetar la nivelul unei economii
Contact: ionela.costica@fin.ase.ro
Consiliere: email instituțional/marti, ora 10.00
1. Modele pentru fundamentarea regimului de tintire a inflatiei (prognoza de inflatie)
2. Determinarea cursului real de schimb de echilibru (BEER sau altceva)
3. Pass-through-ul cursului de schimb in indici de inflatie
3. Mecanisme de transmisie a politicii monetare
5. Determinarea unor masuri alternative pentru inflatia de baza (core)
6. Pass-through-ul ratelor de dobanda in dobanzile bancare
7. Efectul Harrod-Balassa-Samuelson
8. Estimarea curbei Phillips in Romania

Conf.univ.dr. DAMIAN
VIRGIL CONSTANTIN

Prof.univ.dr. DEDU
VASILE

9. Reguli optime de politica monetara (Taylor si nu numai)
10. Determinarea nivelului asteptarilor de inflatie si a impactului acestora
11. Estimarea unei ecuatii de cerere agregata in Romania
12. Estimarea vitezei de convergenta la PPP si PPP generalizat
13. Determinarea pozitiei politicii fiscale in cadrul mixului de politici economice (sold
structural)
14. Determinarea indicelui conditiilor monetare (MCI)
15. Determinarea pibului de echilibru
16. Estimarea legii lui Okun pentru Romania si implicatiile pentru piata muncii
Contact: bogdan.cozmanca@fin.ase.ro
Consiliere: email instituțional
1. Cuantificarea randamentului asteptat utilizand modele multifactoriale
2. Modele de estimare a volatilităţii activelor financiare
3. Estimatori ai volatilitatii pe baza datelor cu frecventa inalta
4. Măsuri ale riscurilor financiar-bancare
5. Famillia modelelor VAR , masuri de gestiune a riscului
6. Aplicaţii ale Teoriei Valorilor Extreme în Finanţe
7. Strategii de hedging pe piata financiara
8. Modele avansate de optimizare a portofoliilor de active financiare
9. Optimizarea P/L prin algorithmic trading
10. Formarea preţurilor şi concurența pe piaţa de capital
11. Evaluarea performanţei fondurilor mutuale din România
12. Evaluarea obligaţiunilor şi estimarea costului datoriilor
13. Finanţe comportamentale şi decizia de investiţie
14. Evaluarea derivativelor financiare de tip european
15. Compararea performanţelor empirice ale modelelor de evaluare a derivativelor
financiare
16. Factori determinanţi ai creşterii economice
Contact: virgil.damian@fin.ase.ro
Consiliere: email instituțional
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
Contact: vasile.dedu@fin.ase.ro
Consiliere: email instituțional

Conf.univ.dr.
DUMITRESCU
BOGDAN ANDREI

Prof.univ.dr.
DUMITRU IONUȚ

Conf.univ.dr. ENCIU
ADRIAN

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.
Contact: bogdan.dumitrescu@fin.ase.ro
Consiliere: email instituțional
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
Contact: ionut.dumitru@fin.ase.ro
Consultatii: email instituțional/ marti, ora 18.00/ zoom
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 si riscul valutar în activitatea unei bănci comerciale
8. Riscul operațional în activitatea bancară
9. Riscul de lichiditate în activitatea bancară
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10. Studiu privind fenomenul inflaţionist în România.
11.Marketing bancar (studiu)
12.Managementul riscurilor asociate activităților bancare cu carduri și bani electronici
Contact: adrian.enciu@fin.ase.ro
Consiliere: email instituțional/ zoom
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 si rata dobanzii
6. Politica Monetară BNR
7. Evaluarea și gestionarea riscului valutar
8. Utilizarea instrumentelor derivate pe piața valutară/pe piața de capital
9. Evaluarea acțiunilor
10.Gestiunea portofoliilor de active financiare
Contact: catalina.handoreanu@fin.ase.ro
Consiliere: email instituțional/ zoom
1.Modele de afaceri și profitabilitatea în domeniul bancar
2.Model simplificat de cuantificare a probabilității de nerambursare
3.Factori determinanți ai ratei creditelor neperformante
4.Evaluarea riscului de piață prin metoda Expected Shortfall
5.Factori determinanți ai primei de risc suveran
6.Evaluarea riscului operațional prin metoda distribuției pierderilor
7.Model simplificat de cuantificare a probabilității de stres bancar
8.Evaluarea lichidității la nivelul sistemului bancar
9.Factori determinanți ai evoluției gradului de intermediere bancară
10.Factori determinanți ai dinamicii creditării
11.Creditarea și creșterea economică
Contact: bogdan.moinescu@fin.ase.ro
Consiliere: email instituțional/ zoom
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
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 în condiții de criză
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
Contact: bogdan.murarasu@fin.ase.ro
Consiliere: email instituțional/ zoom
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
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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
Contact: ciprian.necula@fin.ase.ro
Consiliere: email instituțional/ zoom
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
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29. Reguli de politică monetară
30. Formarea prețurilor și concurența pe piața de capital
Contact: bogdan.negrea@fin.ase.ro
Consiliere: email instituțional/ zoom
1. Dinamica mediului de reglementare şi impactul asupra produselor şi serviciilor bancare
2. Produsele bancare si dezvoltarile tehnologice
3. Produse si servicii bancare in contextul pandemic
4. Portofoliul de produse bancare şi performanţele băncilor
5. Produse bancare şi mecanisme de finanţare a comerţului exterior
6. Produse bancare şi segmente de clientelă
7. Produse şi servicii de private banking pe piaţa bancară din România, în contextul
european
8. Produsele bancare şi managementul riscurilor pe piaţa bancară din România
9. Sisteme de plăţi pe piaţa bancară din România, în context european
10. Produsele de creditare în noul context bancar european
11. Servicii de investment banking pe piaţa bancară din România, în context european
12. Mecanisme de finanţare şi produse bancare
13. Dinamica portofoliilor de produse bancare pentru corporate şi pentru retail
14. Bănci internaţionale vs. bănci locale, strategii de afaceri şi produse bancare
Contact: dan.nitescu@fin.ase.ro
Consiliere: email instituțional/ zoom
1. Crizele financiare si impactul lor economic
2. Corelatia intre politica monetara si evolutia cursului de schimb
3. BVB si sistemul bancar
4. Riscurile bancare si modalitati de gestionare
5. Acoperirea riscului de piata prin utilizarea instrumentelor financiare derivate
6. Analiza fundamentala si utilizarea ei in decizia de investire
7. Analiza tehnica si utilizarea ei in decizia de investire
8. Creditul - factor activ in dezvoltarea economica
9. Piata de capital si rolul sau in dezvoltarea economica
10. Procesul de economisire bancara – evolutie si perspective
11. Fuziuni si achizitii in sistemul bancar
12. Integrarea in UE si impactul asupra pietei bursiere
13. Rolul pietei de capital in finantarea activitatii economice
14. Analiza pietei fondurilor de investitii in Romania
15. Criptomonedele - evolutie si perspective
Contact: carmen.obreja@fin.ase.ro
Consiliere: email instituțional
1.Asigurarea profitabilității într-o instituție de credit în contextul actual.
2.Riscul de lichiditate la nivelul instituțiilor de credit - impactul crizei sanitare.
3.Impactul evoluției ratelor de dobândă activă și pasivă asupra expunerilor instituțiilor de
credit și rezultatelor acestora.
4.Solvabilitatea instituțiilor de credit în perioada actuală.
5.Criza sanitară și impactul acesteia asupra portofoliului de produse și servicii bancare
pentru activitatea de tip corporate.
6.Criza sanitară și impactul acesteia asupra portofoliului de produse și servicii bancare
pentru activitatea de tip retail.
7.Activitatea de finanțare a comerțului internațional prin produse și servicii bancare
moderne.
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8.Diversificarea și dezvoltarea produselor bancare de cash management și importanța
acestora la nivelul instituției de credit.
9.Impactul dezvoltării tehnologiei financiare asupra portofoliului de produse și servicii
bancare.
10.Impactul dezvoltării tehnologiei financiare asupra performanțelor bancare.
11.Managementul riscului operațional la nivelul entitaților bancare, efecte asupra
costurilor și veniturilor în contextul crize sanitare.
Contact: raluca.petrescu@fin.ase.ro
Consiliere: email instituțional
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
Contact: alina.radu@fin.ase.ro
Consiliere: email instituțional
1.Instrumente micro si macro prudentiale de evaluare a vulnerabilitatilor sistemice
2. Impactul integrării piețelor financiare asupra capacității finanțării societăților de mici
dimensiuni în Europa
3. Vulnerabilități fiscal-bugetare la nivelul stabilității bancare
4. Mediul de dobânzi reduse- efecte asupra sectorului bancar
5. Instabilitatea bancară și impactul asupra economiei reale
6. Concentrarea și riscurile asociate activității bancare
7. Impactul șocurilor macroeconomice asupra calității portofoliului de credite
8. Sisteme de avertizare timpurie și probabilitatea apariției de criză bancară
9. Tehnologia Fintech și riscurile asupra stabilității financiare
10. Implicatiile suveranului in asigurarea stabilitatii financiare
11. Digitalizarea bancară - impactul asupra bilanțului bancar
12. Incluziunea financiară și politica macroprudențială
Contact: adina.strachinaru@fin.ase.ro
Consiliere: email instituțional

