
  DEPARTAMENTUL DE FINANȚE 

  

Propuneri de teme pentru programul de masterat  

Management Financiar și Investiții 
  Anul universitar 2022-2023 

    

  Cadru didactic: Prof.univ.dr. BRAȘOVEANU LAURA MIHAELA 

  Contact: laura.brasoveanu@fin.ase.ro 

Nr crt Tema 

1 Corelația dintre piața de capital și creșterea economică 

2 Corelatia dintre coruptie (sau alti indicatori relevanti) si crestere economica 

3 Influența politicii fiscale asupra creșterii economice 

4 Sustenabilitatea politicii fiscale în România 

5 Strategii de ajustare fiscal și impactul acestora asupra economiei 

6 Factori determinanți ai creșterii economice 

7 Deficitul bugetar – factori determinanți 

8 Datoria publică – factori determinanți 

9 Impactul investițiilor străine directe asupra economiei 

10 Impactul finanțării deficitului bugetar asupra economiei 

11 Determinanti economici si politici ai deficitelor bugetare 

12 
Impactul politicii de investitii / de dividend / de finantare asupra valorii / performantei 
financiare a companiilor (din sectorul…) 

13 
Factori determinanți ai politicii de investitii / de dividend / de finantare pentru companiile din 
sectorul… 

14 Rolul analizei financiare in diagnosticarea riscului de faliment 

15 Metode de determinare a costului capitalului 

16 Structura capitalului: factori de influenţă  

17 Optimizarea structurii financiare a companiilor 

18 Factori determinanți ai valorii de piață pentru companiile din sectorul … 

19 Factori determinanţi ai riscului pentru companiile din sectorul … 

20 Factori determinanţi ai performanței pentru companiile din sectorul … 

21 Analiza factorilor determinanți ai performanței companiilor din domeniul… 

22 
Analiza financiară a companiilor din sectorul … (de exemplu, farmaceutic) în contextul 
pandemiei COVID-19 

23 Efectele proceselor de achizitii si fuziuni asupra performantelor companiilor 

  
Notă: în vederea fundamentării opțiunii pentru o anumită temă, este recomandată o 
discuție preliminară cu cadrul didactic; studentii vor trimite un mail cu CV-ul si 
scrisoarea de motivatie pentru opţiunea făcută.  

  
Studenţii vor fi acceptaţi spre îndrumare numai pe baza unei discuţii cu profesorul 
coordonator  

    



  Cadru didactic: CONF.UNIV.DR. CATARAMĂ DELIA FLORINA 

  Contact: delia.catarama@fin.ase.ro 

Nr crt Tema 

1. Impactul fiscalitatii asupra performantelor intreprinderii 

2. Dosarul preţurilor de transfer: element esenţial în impozitarea tranzacţiilor societăţilor afiliate 

3. 
Cota efectiva versus cota standard de impozitare. O analiza a presiunii fiscale a companiilor 
in Romania 

4. Studiu privind impozitarea grupurilor de companii 

5. Fiscalitatea fuziunilor și operațiunilor de reorganizare 

    

  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 

  
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 

  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 

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 

Importanța guvernanței corporative în menținere/creșterea performanțelor financiare ale 
companiilor în contextul pandemiei de coronavirus (COVID-19). Evidențe empirice pe cazul 
statelor din Uniunea Europeană (sau pe alte grupuri de state alese de student pe baza 
discuției cu profesorul) 

69 

Rolul diversității structurilor de conducere în stabilitatea politicii de dividend /finanțare în 
contextul pandemiei de coronavirus (COVID-19). Evidențe empirice pe cazul statelor din 
Uniunea Europeană (sau pe alte grupuri de state alese de student pe baza discuției cu 
profesorul) 

70 
Importanța caracteristicilor structurilor de management și a politicilor de remunerare în 
contextul pandemiei de coronavirus (COVID-19). Evidențe empirice pe cazul statelor ... 

    

  Cadru didactic: PROF.UNIV.DR. DUMITRESCU DALINA    

  Contact: dalina.dumitrescu@fin.ase.ro                                                                                                                           

Nr crt Tema 

1. Studiu de caz privind decizia de cross listing in contextual companiilor multinationale 

2 Managementul financiar al ciclului de exploatare in cadrul firmelor multinationale 

3 Analiza structurii financiare a companiilor multinationale 

4 Evaluarea performantelor companiilor multinationale 

5 Cryptomonedele-tipologie, utilizare impact 

6 Impozitul global pentru companiile multinationale :aplicare, efecte 

    

  Cadru didactic: CONF.UNIV.DR. IORGULESCU FILIP TEODOR 

  Contact: filip.iorgulescu@fin.ase.ro 

Nr. crt. Tema 

1 Proprietățile statistice ale randamentelor - exemple practice și posibilități de modelare 

2 Modelarea volatilității valorilor mobiliare/cursului de schimb 

3 Aplicații ale modelelor de măsurare a riscului pe piețele financiare 

4 Estimarea și testarea modelelor Value-at-Risk 

  
Alte teme din aria Piețelor Financiare, Investițiilor și Managementului Riscului în baza 
unei discuții prealabile cu cadrul didactic coordonator 

    

  Cadru didactic: PROF.UNIV.DR. MITRICĂ NELU EUGEN 

  Contact: nelu.mitrica@fin.ase.ro 

Nr crt Tema 

1. 
Elaborarea studiilor e fezabilitate/planurilor de afaceri (pentru diverse proiecte complexe/firme 
din orice domeniu de activitate) 

2. Evaluare a proiectelor de investiţii 

3. Evaluarea firmelor 

4. Investigarea fraudelor financiare şi utilizarea analizei digitale 

5. Analiza cost beneficiu - pentru proiecte complexe de investiții publice/private (și PPP) 

    



  Cadru didactic: Conf.univ.dr. MITROI Adrian 

  Contact: adrian.mitroi@fin.ase.ro 

Nr crt Tema 

1 Optimizarea alocării activelor portofoliului de investiții individuale. Bursele bear vs. bull 

2 Aplicare practică a Finanțelor Comportamentale. Profilarea la risc investițional 

3 
Aplicarea analizei fundamentale și comportamentale în evaluarea investițiilor pentru 
portofoliul individual. Administrarea riscului vs administrarea rentabilității investiționale 

4 Alocarea activelor în portofoliul investițional în functie de aversiunea la risc a investitorului 

5 Analiza riscului portofoliului de active financiare individuale. Riscul de comportament 

6 
Portofolii diversificate și optimizate pe clase de active. Alocarea activelor vs. selectarea 
titlurilor în administrarea investițiilor cu regulile de disciplină financiară comportamentală 

7 Evaluarea performanței portofoliilor individuale prin reportare la riscurile investiționale 

8 
Construirea și gestionarea unui portofoliu individual în condițiile financiare de politici 
monetare ne-convenționale și efectele pandemice ale crizei medicale si economice 

9 Eficiența informațională a pieței în contextul finanțelor digitale și descentralizate. 

10 Piețele financiare ineficiente informațional si datorită influenței factorilor psihologici.  

11 Teoria Prospectului financiar monetar (the Prospect Theory). Aplicații practice 

12 Teoria Imboldului de comportament (The Nudge Theory). Aplicații practice 

13 Teoria Exuberanței neraționale a investitorului (The Irrational Exhuberance Theory). Aplicații 

14 
Managementului portofoliilor în avansului tehnologic al industriei investițiilor (HFT, ETFs, AI, 
ML, Algo și Robot trading, Chat bot advising, etc) 

15 
Gestionarea portofoliilor de investiții individuale cu accent pe educație continuă, pentru 
întreaga viață. Educația financiară a tinerilor. Riscul financiar la pensionare, riscul financiar 
de longevitate. Modificarea comportamentului financiar de-a lungul vieții profesionale 

16 
Managementul comportamentului financiar în administrarea portofoliului individual.  Eficiența 
pieței investițiilor. Investiția de index și de pasiv, Internet, investiții pe auto-pilot 

17 
Aplicații practice ale Finanțelor Comportamentale în Managementul portofoliilor instituționale 
şi individuale: managementul corelat al activelor şi pasivelor unui investitor  

18 
Gestionarea corelată activelor și a pasivelor în portofoliile investiționale individuale. 
Managementul portofoliilor în condiții de inflatie, stagflație, criză sau recesiune economică. 

19 
Consultanță financiară pe toată durata vieții - un cadru integrat pentru alocarea capitalului 
uman și a activelor: Finanţe personale. Finanțe masculine, feminine și cele ale cuplurilor în 
societatea modernă și emancipată digital. Finanțele tineri generații. 

20 
Viitorul serviciilor și produselor de investiții. Inteligență economică și financiară, învățare și 
investiții continue, pe durata întregii vieți. Finanțe Personale Comportamentale 

21 Aplicare practică a Finanțelor Comportamentale. Profilarea la risc investițional 

22 Cele 3 Premii Nobel recente în Finanțele Comportamentale. Aplicabilitate practică. 

23 Cercetări empirice curente și de viitor. Dezvoltări în domeniul Finanțelor Comportamentale. 

    

  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 

mailto:adrian.mitroi@fin.ase.ro


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 Impactul dezvoltării piețelor financiare asupra creșterii economice 

8 Studiu privind riscul companiilor listate 

9 Factori determinanti ai ratei de crestere a companiilor listate 
  

  Cadru didactic: 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 Corupția și investițiile private 

 

 

 

2. DEPARTAMENTUL DE MONEDĂ ȘI BĂNCI 

PROFESOR 
COORDONATOR 

TEME PROPUSE AN UNIVERSITAR 2022-2023 

Prof. dr. DUMITRU 
IONUȚ 

1. Modelarea structurii la termen a ratelor de dobanda 

2. Evaluarea instrumentelor cu venit fix 

3. Utilizarea instrumenteor financiare derivate in managementul riscului de 
rata dobanzii 

4. Managementul riscului de rata a dobanzii 

Contact:  ionut.dumitru@fin.ase.ro 

 


