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Nr.crt. Tema 

1 Practici anticoncurențiale în procedura licitațiilor 

2 Studiu comparativ privind politicile de protecție a concurentei economice 

3 Interventia autoritatii de supraveghere a mediului concurential pe piata.... 

4 Concentrari economice pe piata.....in Romania 

5 Practici anticoncurentiale legate de stabilirea preturilor 

6 Politica UE in materia ajutorului de stat 

7 
Ajutorul de stat, instrument de corectare a dezechilibrelor in dezvoltarea 
regionala 

8 Tendinte in evolutia  pietei asigurarilor din ROMANIA 

9 Obligatoriu versus facultativ in industria asigurarilor 

10 Evolutii in  protectia impotriva riscurilor de tip catastrofa 

11 Protectia  consumatorilor pe piata asigurarilor 

12 Supravegherea pietei asigurarilor 

13 Globalizare si internationalizare in asigurari 

14 Asigurarea de raspundere civila 

15 Asigurarea creditelor 

16 Asigurari de viata - realizari si perspective 

17 Concurenta pe piata asigurarilor 

18 Achizitii si fuziuni pe piata asigurarilor 

19 Responsabilitatea sociala a societatilor de asigurari 

20 Concurenta fiscala  in UE 

21 Dubla impunere  juridica internationala in era globalizarii 

22 Politica UE de armonizare fiscala 

23 Instrumente de interventie promovate de Pactul Fiscal European 

24 Evolutii in impozitarea veniturilor persoanelor fizice 

25 Instrumente fiscale in  promovarea politicii de ocupare 

26 Instrumente fiscale  in politica  

    

  Cadru didactic: Conf. univ. dr. TĂNĂSESCU Paul 

  Contact: paul.tanasescu@fin.ase.ro 



Nr.crt. Tema 

1 Analiza pietei asigurarilor din Europa. Perspective de crestere a acestei piete. 

2 Finantarea ocrotirii sanatatii in Romania. Stadiul actual al procesului de Reforma. 

3 Mijloace moderne de determinare a primelor de asigurare. 

4 Asigurari obligatorii vs.facultative. 

5 Finantarea riscurilor catastrofale in tara noastra. 

6 Managementul financiar al riscului de cutremur de pamant in Romania. 

7 
Managementul daunei in asigurarile generale. Posibilitati de imbunatatire in 
Romania. 

8 Perfectionarea modului de calcul al primelor de asigurare, pe exemplul…   

9 Posibilitati de imbunatatire a asigurarilor de raspundere civila, pe exemplul…   

10 Managementul riscului in asigurari, pe exemplul…  

11 Reasigurarea contractelor de asigurari pe exemplul…  

12 Reorganizarea departementelor in societatile de asigurari, pe exemplul…   

13 Perfectionarea asigurarilor agricole din Romania, pe exemplul…  

14 Analiza pietei asigurarilor din Europa, pe exemplul asigurarilor…  

15 Riscul in asigurarile de viata.  

16 Reforma sanitara din Romania  

17 Posibilitati de ameliorare a protectiei sociale din Romania  

18 Protectia financiara a mamei si a copilului in Romania  

  
Nota: Exista posibilitatea de alegere a unei alte teme de dizertatie, cu 
acordul cadrului didactic. 

  

  Cadru didactic: Conf.univ.dr. Laura Elly NAGHI 

  Contact: laura.naghi@fin.ase.ro 

  Tema 

1 Analiza indicatorilor de performanta ale unei societăți de asigurări 

2 Prudentialitate si solvabilitate - impact asupra industriei de asigurari 

3  Managementul riscurilor prin asigurari de riscuri financiare vs soluții bancare 

4 

Impactul riscurilor politice asupra evoluției pietelor financiare (piața pensiilor 
private / piata de capital) 

5 Analiza fluctuatiilor in evolutia asigurarilor de riscuri financiare 

6 Dependentele dintre pietele financiare si riscuri politice 
 

 

 

 

 

 



 

 

2. DEPARTAMENTUL DE MONEDĂ ȘI BĂNCI 

Lect.univ.dr. ANGHEL 
DAN  GABRIEL             

1.Inteligența artificială: aplicații în finanțe 

2.Predicția prețurilor activelor financiare 

3.Analiza tehnică și Ipoteza Pietelor Eficiente 

4.Analiza fundamentală vs. Analiza tehnică 

5.Strategii de tranzactionare pe piețele financiare 

6.Riscul și rentabilitatea acțiunilor 

7.Diversificarea portofoliilor de active financiare 

8.Riscul și rentabilitatea criptomonedelor 

9.Blockchain și criptomonede 

10.Finanțe comportamentale: implicații asupra evoluției prețurilor activelor 
financiare 

11.Bule speculative în piețele de capital 

Contact:  dan.anghel@fin.ase.ro 

Prof. dr. BARBU 
TEODORA CRISTINA 

1.Băncile în contextul global: factori determinanți , evoluții, perspective. 

2.Prevenirea și combaterea spălării banilor: instrumente, instituții și efecte 
macroeconomice. 

3.Efectele securitizării creanțelor asupra activității bancare. 

4.Guvernanță corporativă în activitatea bancară - efecte asupra 
performanțelor bancare 

5.Politica monetară neconvențională - context macroeconomic, efecte, 
evoluții. 

6.Fuziunile și achizițiile bancare - factori determinanți, efecte, perspective. 

7.Efecte ale prezenței băncilor străine în cadrul sistemelor bancare. 

8.Băncile etice - alternative la activitatea bancară tradițională. 

9.Băncile de investiții - evoluții, reconfigurare, perspective. 

10.Migrația internațională - efecte asupra sistemelor bancare. 

11.Independența și transparența băncilor centrale - efecte 
macroeconomice. 

12.Impactul riscului climatic asupra activității bancare 

13.Evoluții ale pieței ipotecare sub incidența politicii monetare. 

14.Intermedierea bancară versus intermedierea financiară nebancară - 
oportunități și limite. 

Contact:  teodora.barbu@fin.ase.ro 

Conf.dr.  BOITAN 
IUSTINA ALINA 

1.Sisteme de avertizare timpurie privind deteriorarea calității portofoliului de 
credite 

2.Metode de previziune a evoluției calității portofoliului de credite 

3.Metode de previziune a evoluției profitabilității bancare 

4.Metode de previziune a evoluției capitalizării băncilor 

5.Evaluarea gradului de competiție din sistemul bancar 



6.Băncile de importanță sistemică: criterii de identificare, abordări 
comparative 

7.Instabilitatea financiară - factori determinanți 

8.Gradul de încredere în sistemul financiar-bancar: abordări calitative și 
cantitative  

9.Impactul digitalizării activității bancare asupra incluziunii financiare 

10.Instituții financiare sustenabile: oportunități și provocări 

Contact:  iustina.boitan@fin.ase.ro 

Conf.dr. DAMIAN 
VIRGIL 

1.Calculul probabilităților aplicat în asigurări 

2.Măsuri ale riscurilor bancare 

3.Abordarea standardizată versus abordarea IRB în modelarea riscului de 
credit 

4.Încorporarea așteptărilor macroeconomice în modelarea riscului de 
credit 

5.Studiul mecanismelor de transmisie a politicii monetare 

6.Modele de analiză a interacțiunilor macroeconomice intr-o economie 
mică și deschisă 

7.Cicluri financiare și de afaceri. Corelații la nivel internațional 

8.Finanțe comportamentale și decizia de investiție 

Contact:  virgil.damian@fin.ase.ro 

Conf. dr. 
DUMITRESCU 

BOGDAN ANDREI                                            

1. Evaluarea riscului de piață prin intermediul metodei valorii la risc 

2. Sustenabilitatea datoriei publice în România 

3. Factori de influență ai creșterii economice în România 

4. Convergența nominală a economiei României în contextul integrării în 
UEM 

5. Convergența reală în România în contextul integrării în UEM 

6. Adoptarea euro în România 

7. Analiza evoluției inflației în România 

8. Determinarea cursului real de echilibru în România 

9. Instrumente neconvenționale de politică monetară 

10. Impactul implementării acordului Basel III asupra activității instituțiilor 
de credit 

11. Gestiunea riscului de lichiditate la nivelul unei instituții de credit. 

  Contact:  bogdan.dumitrescu@fin.ase.ro 

Conf.dr.  ENCIU 
ADRIAN 

1.Analiza bancară a societăților 

2.Managementul activelor bancare. Posibilităţi de optimizare 

3.Managementul performanței in activitatea băncilor comerciale 

4.Analiza financiară a activităţii bancare pe baza bilanţului şi a contului de 
rezultate 

5.Riscul in activitatea de creditare. 

6.Managementul riscului de dobândă in activitatea unei bănci comerciale 

7.Managementul riscului valutar in activitatea bancară 

8.Riscul operațional in activitatea bancară 

9.Managementul lichidității bancare 

10.Marketing bancar(studiu de caz) 



11.Managementul riscurilor asociate activităților bancare cu carduri și bani 
electronici 

Contact:  adrian.enciu@fin.ase.ro 

Conf. dr. NIȚESCU 
DAN COSTIN 

1.Guvernanţa şi auditul bancar, piloni ai noului model bancar 

2.Auditarea activităţii de creditare în noul cadru instituţional european 

3.Mediul de reglementare şi auditul intern bancar 

4.Controlul si auditul riscului si incertitudinii în managementul bancar  

5.Rolul auditului bancar in performanţa institutiilor de credit 

6.Metode si modele de evaluare a riscurilor, puncte cheie ale activităţii de 
audit intern bancar 

7.Strategii pentru creşterea eficienţei şi calităţii misiunilor de audit intern 
bancar în cadrul băncilor comerciale   

8.Auditul bancar şi managementul riscurilor instituţiei de credit 

9.Integrarea riscurilor ESG în afacerile bancare  

10.Managementul relaţiilor cu clienţii şi performanţele bancare 

11.Managementul relaţiilor cu clienţii şi performanţele companiilor de 
asigurări 

12.Marketing strategic la nivelul companiilor de asigurări, în context 
european 

13.Mixul de marketing pe piaţa bancară din România, în noul model post 
criză 

14.Strategii moderne de distribuire a produselor şi serviciilor bancare 

15.Marketing bancar digital 

16.Strategii de produs şi de preţ pentru produsele şi serviciile bancare din 
România 

17.Marketing bancar strategic  

18.Comportamentul consumatorului de servicii bancare, in contexul 
pandemiei, şi fundamentarea strategiilor bancare 

19.Strategii de marketing bancar pentru mediul rural 

20.Mixul de comunicare în cadrul strategiilor bancare, în modelul post criză 
financiară 

21.Mediul de reglementare şi dezvoltarea produselor bancare 

22.Instrumentele moderne de marketing și rolul tehnologiei în noua 
arhitectură bancară 

23.Marketing bancar în cadrul noului model de afaceri bancare 

24.Managementul relațiilor cu clienții în context de criză 

Contact:  dan.nitescu@fin.ase.ro 

Lect. dr. PETRESCU 
CRINA RALUCA 

1.Private banking, Wealth management – soluții  pentru persoane fizice cu 
averi mari.  

2.Modificări ale comportamentului clienților pe tipuri de produse de 
economisire și de creditare în contextul crizei sanitare.  

3.Criza sanitară și impactul acesteia asupra portofoliului de produse și 
servicii bancare pentru activitatea de tip corporate. 

4.Criza sanitară și impactul acesteia asupra portofoliului de produse și 
servicii bancare pentru activitatea de tip retail. 

5.Activitatea de finanțare a comerțului internațional prin produse și servicii 
bancare moderne. 



6.Diversificarea și dezvoltarea produselor bancare de cash management și 
importanța acestora la nivelul instituției de credit. 

7.Impactul dezvoltării tehnologiei financiare asupra portofoliului de produse 
și servicii bancare. 

8.Impactul dezvoltării tehnologiei financiare asupra performanțelor 
bancare.  

Contact:  raluca.petrescu@fin.ase.ro 

 


