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  Cadru didactic: BRAȘOVEANU Laura Mihaela  

  Contact: laura.brasoveanu@fin.ase.ro 

Nr crt Tema 

1.        
Impactul politicii de investitii / de dividend / de finantare asupra valorii / performantei 
financiare a companiilor (din sectorul…) 

2.        
Factori determinanți ai politicii de investitii / de dividend / de finantare pentru companiile din 
sectorul… 

3.        Rolul analizei financiare in diagnosticarea riscului de faliment 

4.        Metode de determinare a costului capitalului 

5.        Structura capitalului: factori de influenţă 

6.        Optimizarea structurii financiare a companiilor 

7.        Factori determinanți ai valorii de piață pentru companiile din sectorul … 

8.        Factori determinanţi ai riscului pentru companiile din sectorul … 

9.        Factori determinanţi ai performanței pentru companiile din sectorul … 

10.    Analiza factorilor determinanți ai performanței companiilor din domeniul… 

11.    
Analiza financiară a companiilor din sectorul … (de exemplu, farmaceutic) în contextul 
pandemiei COVID-19 

12.    Efectele proceselor de achizitii si fuziuni asupra performantelor companiilor 

  
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 

Nr crt Tema 

1 Studiul analizei tehnice pe exemplul corporativ. 

2 Studiul analizei fundamentale pe exemplul corporativ. 

3 Studiul comportamentului fiscal corporativ la nivel naţional. 

4 Studiul riscului de faliment corporativ. 

5 Studiul aspectelor comportamentale în gestiunea riscurilor umane la nivel corporativ. 

6 Studiul metodologiilor de rating financiar la nivel corporativ. 

7 Studiul semnificaţiei comportamentale în procesul de creditare corporativă. 

8 Studiul factorilor determinanţi ai politicii de dividend la nivel corporativ. 
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9 Studiul factorilor determinanţi ai costului capitalului la nivel corporativ. 

10 Studiul factorilor de influenţă asupra performanţei financiare la nivel corporativ. 

11 Finanţe clasice versus finanţe comportamentale. 

12 
Studiul pieţelor financiare moderne. Factorii pieţelor financiare, indici bursieri, riscuri 
asociate tranzacţiilor la bursă. 

13 Studiul presiunii fiscale la nivel corporativ. 

14 Studiul optimizării structurii financiare la nivel corporativ. 

15 Studiul factorilor determinanţi ai preţului unei obligaţiuni corporative. 

    

  Cadru didactic: Conf. univ.dr. CIOBANU Radu           

  Contact: radu.ciobanu@fin.ase.ro 

Nr crt Tema 

1 Evaluarea întreprinderii. Market approach. DCF Approach.  

2 Evaluarea întreprinderii utilizând tehnica scenariilor şi a simulării Monte Carlo 

3 Analiza factorilor determinanţi in fuziuni şi achiziţii. 

4 Prima de achiziţie/control în cazul fuziunilor şi achiziţiilor 

5 Factorii determinanti ai rentabilităţii întreprinderii dintr-un anumit sector de activitate 

6 
Factori de influenţă ai structurii de finanțare pentru întreprinderile dintr-un anumit sector de 
activitate 

7 Impactul factorilor socio-culturali asupra performanței întreprinderii 

8 
Studenţii pot alege orice tema din domeniul Finanţe Corporative. Pentru acceptarea 
la coordonare, studentul trebuie să solicite aprobarea profesorului. 

   

  Cadru didactic: CONF.UNIV.DR. CURMEI SEMENESCU Ileana Andreea  

  Contact: andreea.semenescu@fin.ase.ro 

Nr crt Tema 

1 Analiza evoluției ratelor de rentabilitate pentru companiile românești cotate 

2 Analiza primei de mărime pe piețele europene de capitaluri 

3 Analiza evoluției coeficientului de volatilitate în funcție de schimbările din mediul economic 

4 Rolul raportărilor non-financiare în alocarea capitalurilor 

5 Rolul raportărilor non-financiare în relația companiilor cu părțile interesate 

6 Responsabilitatea socială și performanța companiilor 

7 Analiza legăturii dintre creșterea economică și evoluția pieței imobiliare 

8 Analiza structurii de finanțare a companiilor din țările Europei Centrale și de Est 

9 
Analiza comparativă a rentabilității și riscului obligațiunilor verzi și obligațiunilor 
convenționale 

10 Implicații ale politicii fiscale asupra politicilor financiare corporative strategice 

    

  Cadru didactic: Prof. univ. dr.  DRAGOTĂ Ingrid Mihaela 

  Contact: mihaela.dragota@fin.ase.ro 

Nr.crt Tema 

1 
Indicatori de diversitate, particularități ale structurilor de conducere şi influenţa acestora 
asupra performantei întreprinderilor 



2 
Indicatori de diversitate, particularități ale structurilor de conducere şi influenţa acestora 
asupra schimbărilor de manageri din cadrul companiilor listate .... 

3 
Adevăr sau provocare – promovarea politicilor de responsabilitate sociala corporativă şi 
impactul asupra performanţelor companiilor .... 

4 
Evidențe empirice (în context național sau internațional) privind impactul structurii 
acţionariatului asupra politicii de dividend. 

5 
Evidențe empirice (în context național sau internațional) privind influența investitorilor 
instituționali asupra politicii de dividend. 

6 
Evidențe empirice (în context național sau internațional) privind influența investitorilor 
instituționali asupra politicii de finanțare. 

7 
Evidențe empirice (în context național sau internațional) privind influența investitorilor 
instituționali asupra performanțelor financiare a companiilor listate. 

8 
Evidențe empirice (în context național sau internațional) privind influența investitorilor 
instituționali asupra valorii companiilor listate. 

9 
Aplicabilitatea principiilor și mecanismelor de guvernanță corporativă ale OECD pentru 
companiile deţinute de stat. Studiu de caz: .... 

10 Influenţa guvernanţei corporative asupra politicii de dividend 

11 Impactul guvernanţei corporative asupra performanţei întreprinderii 

12 Particularități ale guvernanței corporative pe cazul companiilor listate din Japonia 

13 
Analiza corelației dintre CSR şi performanţa economico-financiară a companiilor lístate pe 
piața de capital din…. 

14 
Influenţa unor mecanisme de guvernanţă corporativă asupra nivelului de remunerare al 
directorilor executivi ai companiilor listate pe piața de capital din … 

15 Provocările guvernanţei corporative în cadrul Afacerilor de Familie din America Latină 

16 
Impactul guvernanței corporative asupra performanței financiare a companiilor listate. 
Particularități pe cazul statelor din sistemul financiar islamic 

17 
Rolul investitorilor instituţionali asupra calitatii guvernantei corporative. Studiu de caz 
asupra companiilor listate din .... 

18 
Indici de responsabilitate socială corporativă și impactul acestora asupra performanțelor 
companiilor listate pe piața de capital din... 

19 Aplicabilitatea principiilor teoriei stakeholderilor pe cazul companiilor listate ... 

20 
Influența guvernantei corporative asupra performanţelor bancare. Evidențe empirice pe 
cazul ... 

21 
Guvernanta corporativa in contextul crizelor economice și/sau financiare. Evidențe empirice 
pe cazul statelor din UE 

22 
Guvernanta corporativa in contextul crizei economice și/sau financiare. Evidențe empirice 
pe cazul statelor din Europa 

23 
Guvernanta corporativa in contextul crizei economice și/sau financiare. Analiza 
comparativă între Europa și SUA 

24 Impactul guvernantei corporative asupra calitatii raportarilor financiare 

25 
Analiza corelației dintre guvernanta corporativa, factori socio-culturali și structura de 
finanțare. Analiza pe cazul statelor OECD 

26 
Analiza corelației dintre guvernanta corporativa, factori socio-culturali și structura de 
finanțare. Analiza pe cazul statelor din ECE 

27 
Guvernanta corporativa in economiile emergente. Studiu de caz Romania (companiile 
listate la BVB) 

28 Factori determinanti ai remunerarii managerilor in SUA 

29 
Factori determinanți ai politicii de dividend in Germania. Studiu din perspectiva guvernanței 
corporative 



30 
Impactul guvernantei corporative asupra indicatorilor de performanta ai companiilor listate 
din DJIA 

31 
Impactul structurii consiliului de conducere si a diversitatii de gen asupra politicilor de 
responsabilitate socială corporativă 

32 
Impactul caracteristicilor consiliului de conducere asupra performanței economice a 
întreprinderii. Particularităţi ale pieţei .... 

33 
Impactul caracteristicilor și practicilor consiliului de administrație asupra performanțelor 
companiei 

34 
The "closed-end funds puzzle” în România. Analiză din perspectiva Guvernanței 
Corporative pe cazul Societăților de Investiții financiare din România 

35 Guvernanța corporativă în sistemul financiar asiatic. Evidențe empirice pe cazul Chinei 

36  Impactul factorilor socio-culturali asupra dezvoltării pieței fondurilor mutuale 

37 
 Impactul Guvernanței Corporative asupra performanței companiilor listate la Bursa din 
Malaezia 

38 
 Factori determinanţi ai schimbărilor de CEO ai companiilor româneşti listate pe piaţa de 
capital din România 

39 
 Impactul schimbării managementului şi a structurii acţionariatului asupra politicii de 
dividend în Germania 

40 
 Factori determinanţi ai dezvoltării pieţei de asigurări de viaţă. Analiză în context 
internaţional. 

41 
 Factori determinanţi ai dezvoltării pieţei de asigurări generale. Analiză în context 
internaţional 

42 
Dezvoltarea sistemului de pensii private din România – evoluţii, perspective de dezvoltare, 
factori determinanţi. 

43  Factori determinanţi ai dezvoltării pieţei asigurărilor autocasco din România 

44  Factori determinanţi ai dezvoltării pieţei asigurărilor RCA din România 

45 
Rolul investitorilor instituţionali în promovarea principiilor şi mecanismelor de guvernanţă 
corporativă din… 

46 
Sistemul financiar al tigrilor asiatici şi impactul asupra funcţionării mecanismelor de 
guvernanţă corporativă 

47 Coerenţe şi corelaţii între analiza tehnică şi analiza fundamentală a acţiunilor 

48 Gestiunea unui portofoliu de valori mobiliare pe piaţa de capital din România 

49 Studiul eficienţei pieţei financiare pe piața de capital din .... Realităţi si tendinţe 

50  Analiza deciziei de investiţii din perspectiva integrării acesteia în strategia întreprinderii 

51 Analiza factorilor determinanţi ai politicilor de finanţare ale IMM-urilor 

52 
 Analiza factorilor determinanţi ai politicilor de finanţare ale companiilor listate pe piaţa de 
capital din România 

53 
 Aplicabilitatea modelelor clasice de gestiune a portofoliilor de valori mobiliare în evaluarea 
acţiunilor listate la Bursa de Valori Bucureşt 

54  Factori determinanţi ai politicii de dividend. Analiza în context internaţional 

55 Factori determinanţi ai politicii de dividend pe cazul companiilor listate la BVB 

56 Analiza deciziei de finanţare la nivel microeconomic din pespectiva teoriei de semnal 

57 Analiza deciziei de finanţare la nivel microeconomic din pespectiva teoriei de agent 

58 
Impactul caracteristicilor structurilor de conducere asupra performanței financiare a 
întreprinderii. Studiu empiric pe cazul Japoniei 

59 
Impactul caracteristicilor structurilor de conducere asupra performanței financiare a 
întreprinderii. Studiu comparativ între SUA și Japonia 



60 
Comunicarea manageri – acţionari – stakeholderi în companiile listate pe piaţa de capital 
din… 

61 
Manifestarea crizei financiare în sistemul bancar din … . Explicaţii date de guvernanţa 
corporativă 

62 
Probleme de mandat pe piaţa de capital din … şi dificultăţile de funcţionare ale 
mecanismelor de guvernanţa corporativă 

63 
Asimetria de informaţii pe piaţa de capital din România şi impactul acesteia asupra 
funcţionării mecanismelor de guvernanţă corporativă 

64 
 Impactul modificării variabilelor macroeconomice asupra politicilor de finanţare şi de 
dividend 

65 Impactul structurii capitalului asupra performanţei întreprinderilor româneşti 

66 
 Impactul structurii capitalului asupra performanţelor întreprinderii. Analiză în context 
internaţional 

67 
 Factori determinanţi ai schimbărilor de CEO ai companiilor româneşti listate pe piaţa de 
capital din România 

68 
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) 

69 
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) 

70 
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) 

    

  Cadru didactic: Prof. univ. dr.  DRAGOTĂ Victor 

  Contact: victor.dragota@fin.ase.ro 

  
In 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.  

  Lista de mai jos este orientativă.  

1 Factori determinanți ai primei de control 

2 Impactul poluării asupra performanței companiilor din sectorul ... 

3 Impactul factorilor socio-culturali asupra indicatorilor bursieri 

4 Modele din epidemiologie aplicate în modelarea prețurilor activelor financiare 

5 Factorii socio-culturali și fericirea investitorilor 

6 Factorii socio-culturali și politica de dividend 

7 Factorii socio-culturali și structura capitalului 

8 Performanța companiei și problemele de agent 

9 Modele de optimizare: obiective financiare și non-financiare ale stakeholderilor companiei 

10 Impactul convențiilor sociale asupra politicii de dividend 

11 Impactul convențiilor sociale asupra obiectivelor financiare și non-financiare ale companiei 

12 Protecția mediulului și obiectivele financiare și non-financiare ale stakeloderilor companiei 

13 Motivațiile stakeholderilor și obiectivele companiei 

14 Motivațiile investitorilor pe piața de capital 

15 Motivațiile gestionarilor de portofoliu pe piața de capital 
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16 Utilitatea, averea și fericirea investitorilor pe piața de capital 

  
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 

    

  Cadru didactic: PROF.UNIV.DR. DUMITRESCU Dalina   

   Contact: dalina.dumitrescu@fin.ase.ro                                                                                                                           

Nr crt Tema 

1 Efectele restucturarii  companilor asupra performantelor financiare 

2 Evaluarea companiilor prin metoda DCF 

3 Reconcilierea valorilor estimate in procesul de evaluare al companiilor 

4 Prima de control, continut, factori determinanti 

5 Evaluarea companiei prin metoda tranzacțiilor comparabile 

6 Analiza structurilor de guvernanta ale The International Valuation Standards Council (IVSC)  

7 Analiza aplicarii SIV in elaborarea si continutul  raportului de evaluare. 

    

  Cadru didactic: Conf. univ. dr. GHERGHINA Ștefan Cristian 

  Contact: stefan.gherghina@fin.ase.ro      

Nr crt Tema 

1 Analiza factorilor determinanţi ai lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii 

2 Studiu privind factorii determinanţi ai performanţelor financiare ale întreprinderii 

3 Analiza factorilor de influenţă ai cash-flow-urilor întreprinderii 

4 Studiu privind factorii de influenţă asupra structurii capitalului 

5 Studiu privind factorii determinanţi ai politicii de dividend 

6 Studiu privind factorii de influenţă ai riscurilor întreprinderii 

7 Modele pentru evaluarea riscului de faliment al întreprinderii 

8 Modele unifactoriale şi multifactoriale utilizate în evaluarea activelor financiare 

9 Analiza anomaliilor pe piața de capital 

10 Studiu privind integrarea pieţelor financiare 

11 Modele de analiză a volatilităţii portofoliului 

12 Studiu privind influenţa guvernanţei corporative asupra randamentelor bursiere 

13 Analiza impactului guvernanței corporative asupra riscurilor întreprinderii 

14 
Studiu privind impactul structurii acţionariatului asupra performanţelor financiare ale 
întreprinderii 

15 
Studiu privind influenţa concentrării acţionariatului asupra performanţelor financiare ale 
întreprinderii 

16 Studiu privind impactul structurii acţionariatului asupra politicii de dividend a întreprinderii 

17 
Analiză privind impactul structurii consiliului de administraţie asupra performanţelor 
financiare ale întreprinderii 

18 Studiu privind influența comitetelor consultative asupra valorii întreprinderii 

19 
Analiza influenţei remunerării directorului general asupra performanţelor financiare ale 
întreprinderii 

20 
Studiu privind impactul caracteristicilor directorului general asupra performanţelor 
financiare ale întreprinderii 

21 Studiu privind impactul diversităţii consiliului de administraţie asupra riscurilor întreprinderii 



22 Studiu privind indicii de guvernanţă corporativă 

23 Studiu privind indicii de responsabilitate socială corporativă 

24 
Studiu privind influenţa responsabilităţii sociale corporative asupra performanţelor 
financiare ale întreprinderii 

25 Analiza influenței eco-inovării asupra performanțelor financiare ale întreprinderii 

26 Studiu privind impactul performanței de mediu asupra valorii întreprinderii 

    

  Cadru didactic: Lect.univ.dr.   MOSCALU Maricica 

  Contact: maricica.moscalu@fin.ase.ro 

Nr crt Tema 

1 Influenţa structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii 

2 Asimetria de informaţii şi structura de capital 

3 Estimarea costului capitalului pentru întreprinderile româneşti 

4 Evaluarea actiunilor listate pe piaţa de capital 

5 Performanţa socială şi performanţa financiară a companiilor 

6 Evaluarea si predictia riscului de faliment a companiilor 

7 Factori determinanti ai detinerilor de numerar ale companiilor 

8 Factori determinanti ai ratei de crestere a companiilor listate 

9 Studiu privind comportamentul de finantare a companiilor romanesti din sectorul … 

    

  Lect.univ.dr. STĂNCULESCU Andrei         

  Contact: andrei.stanculescu@fin.ase.ro 

Nr crt Tema 

1 Analiza performanţei portofoliului de acţiuni utilizând modelul Markowitz; 

2 Fundamentarea deciziei de investiţii pentru o societate comercială; 

3 Testarea eficienţei informaţionale slabe a pieţei de capital româneşti 

    

  Cadru didactic: PROF.UNIV.DR. STOIAN Andreea-Maria 

  Contact: andreea.stoian.ase.ro 

Nr crt Tema 

1 Curba Laffer a îndatorării: evidențe empirice privind societățile comerciale 

    

  Cadru didactic: Conf. univ. dr. VINTILĂ  Nicoleta  

  Contact: nicoleta.vintila@fin.ase.ro 

Nr crt Tema 

1 Factorii determinanți ai performanței companiilor 

2 Facilitățile fiscale privind impozitarea profiturilor companiilor în context internațional 

3 Impactul fiscalității asupra indicatorilor de performanță ai companiei 

4 Studiu privind prețurile de transfer 

    

  Cadru didactic: Prof.univ.dr. VINTILĂ Georgeta             

  Contact: georgeta.vintila@fin.ase.ro 

Nr crt Tema 
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1 Analiza şi optimizarea presiunii fiscale la nivelul întreprinderii 

2  Diagnosticarea performanţelor financiare ale întreprinderii din perspectiva politicii fiscale 

3 Managementul trezoreriei întreprinderii sub  infuenţa obligaţiilor fiscale 

4  Impactul politicii de dividend asupra structurii de finanţare a companiilor 

5 Studiu privind cota efectivă de impozitare a profitului  

6 Analiza efectelor fiscale ale finanţării prin leasing versus credit bancar 

7 Structura financiară și performanțele întreprinderii sub impactul fiscalității 

8 Finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul de afaceri european 

9 Infuenţa politicii fiscale asupra deciziei de investiţii 

10 Analiza factorilor de influenţă asupra  riscurilor la nivelul companiilor 

11 
Analiza și cuantificarea impactului economic al impozitului pe venitul persoanelor juridice în 
spaţiul intracomunitar 

12  Analiza şi previziunea fluxurilor financiare la nivelul companiilor 

13 Analiza factorilor determinanți ai performanţelor financiare ale companiilor 

14 Impactul politicii fiscale asupra deciziei de finanţare a întreprinderilor 

15 Studiu privind preţurile de transfer în cadrul societăţilor transnaţionale 

16 Analiza factorilor de influenţă asupra structurii de finanţare a întreprinderilor 

17 Optimizarea structurii de finanţare pe termen lung a întreprinderii 

18 Impactul impozitului pe profit asupra performanțelor financiare ale întreprinderilor 

19 
Optimizarea sarcinii fiscale privind impozitul pe profit versus impozitul pe venitul 
microîntreprinderilor 

20 Studiu privind corelaţia politică de dividend-guvernanţă corporativă 

21 Impactul structurii capitalurilor asupra performanţelor financiare ale întreprinderiilor 

22 Deciziile de alocare a capitalurilor şi impactul acestora asupra cash-flow-urilor companiei 

23 Analiza corelației guvernanță corporativă-performanță financiară la nivelul companiilor 

24 
Analiza factorilor determinanti ai valorii intreprinderii din perspectiva guvernanței 
corporative 

25 
Analiza și cuantificarea impactului responsabilității sociale corporative asupra 
performanțelor companiilor 

26 
NOTĂ: Pot fi stabilite și alte teme, cu acordul profesorului, dacă există argumente în 
scopul fundamentării lor   

 


