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TEMATICA ORIENTATIVĂ PENTRU ELABORAREA LUCRĂRILOR DE DISERTAȚIE ÎN
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Prof. univ.dr. ALEXANDRU Felicia
Contact: alexandryafelicia@yahoo.com, felicia.alexandru@fin.ase.ro
Consultatii: marti, ora 16.30, sala 3108
1. Practici anticoncurentiale in procedura licitatiilor
2. Studiu comparativ privind politicile de protectie 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
20. Responsabilitatea sociala a societatilor de asigurari
21. Concurenta fiscala in UE
22. Dubla impunere juridica internationala in era globalizarii
23. Politica UE de armonizare fiscala
24. Instrumente de interventie promovate de Pactul Fiscal European
25. Evolutii in impozitarea veniturilor persoanelor fizice
26. Instrumente fiscale in promovarea politicii de ocupare
27. Instrumente fiscale in politica sociala
Prof.univ.dr. ARMEANU Daniel
Contact: darmeanu@yahoo.com, stefan.armeanu@fin.ase.ro;
Consultatii: joi ora 15.00, sala 3215
1.Testarea eficientei pietei de capital in romania
2. Analiza asimetriei de informatii in gestiunea portofoliului
3. Optimizarea portofoliului de active financiare pe pietele internationale
4. Utilizarea modelelor de analiza a datelor pe piata de capital din romania
5. Aplicarea tehnicilor de analiza fundamentala aprofundata pe piata de capital din romania
6. Analiza riscului portofoliului de active financiare pe baza metodologiei var (value-at-risk)
7. Gestionarea eficienta a portofoliului de investitii al societatilor de asigurari
8. Modalitati de acoperire a riscurilor investitiilor financiare
9. Instrumente si strategii de optimizare a portofoliilor de obligatiuni pe pietele internationale
10. Fundamentarea deciziei de investire pe piata de capital
11. Evaluarea riscurilor si a performantelor portofoliilor de active financiare
12. Gestionarea optima a portofoliilor financiare supuse restrictiilor de investire

Prof.univ.dr. BADEA Dumitru
Contact: dumitru.badea@fin.ase.ro, dgbadea@gmail.com
Consultatii: marti orele 8.30-9.00 sala 3M2 si marti orele 10.20-11.00 sala3109
1. Solvabilitatea in asigurari
2. Sistemul de pensii private in Romania (modele)
3. Evaluarea unei companii de asigurare de viata
4. Managementul riscului in asigurari
5. Riscul in conglomeratele financiare
6. Studiu privind riscul sistemic in domeniul serviciilor financiare non-bancare.
7. Managementul riscurilor catastrofale in Romania.
8. Asigurarea riscurilor financiare prin EXIMASIG- pârghie de promovare a exporturilor romanesti.
In masura in care sunteti interesati de o tema sau aveti o idee despre un alt subiect, contactati-l printr-un email cu
titlul "Disertatie master ", pe adresa dgbadea@gmail.com
Prof. univ. dr. Laura BRAȘOVEANU
Contact: laura_obreja@yahoo.com
Consultații: joi, ora 18.00, sala 3109
1. Factori determinanti ai cresterii economice
2. Impactul politicii fiscale asupra cresterii economice.
3. Determinanti economici si politici ai deficitelor bugetare
4. Impactul finantarii deficitului bugetar
5. Impactul dezvoltarii sistemului financiar asupra cresterii economice.
6. Corelatia dintre coruptie si crestere economica.
7. Impactul investitiilor straine directe asupra cresterii economice
8. Factori determinanti ai datoriei publice
9. Strategii de ajustare fiscala
10. Sustenabilitatea politicii fiscale
11. Impactul politicilor guvernamentale la nivel macroeconomic.
12. Factori determinanti ai performantei financiare
13. Impactul impozitului pe profit asupra performanţelor financiare
14. Impactul politicii de investitii / de dividend / de finantare asupra valorii / performantei financiare a companiilor (din sectorul…)
15. Corelatia dintre rentabilitate si risc pentru companiile din sectorul……………
16. Rolul analizei financiare in diagnosticarea riscului de faliment.
17. Efectele proceselor de achizitii si fuziuni asupra performantelor companiilor
18. Structura optima a capitalului pentru intreprinderile din sectorul…
19. Factori determinanti ai structurii capitalului
20. Metode de estimare a costului capitalului
21. Evaluarea financiara a proiectului de investitii ….
22. Utilizarea analizei tehnice si fundamentale pentru determinarea pretului actiunilor
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 prezenta un CV si o scrisoare de motivatie pentru opţiunea făcută. Studenţii vor fi acceptaţi spre
îndrumare numai pe baza unei discuţii cu profesorul coordonator
Prof.univ.dr. BRAȘOVEANU Iulian
Contact: , viorel_brasoveanu@yahoo.com, iulian.brasoveanu@fin.ase.ro
Consultatii: vineri, ora 19:30, sala
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
Prof. univ. dr. BREZEANU Petre
Contact: petre.brezeanu@fin.ase.ro; brezeanupetre@yahoo.com
Consultatii: luni orele 10.30-11.30, sala 0005
1. Studiu privind comportamentul fiscal.
2. Studiu privind metodologia de rating financiar pe exemplul unei societăţi specializate internaţionale.
3. Studiu privind impactul factorilor determinanţi în cotaţia unei acţiuni.
4. Studiu privin impactul factorilor determinanţi în cotaţia unei obligaţiuni.
5. Studiu privind impactul factorilor determinanţi în cotaţia monedei naţionale.
6. Studiu privind analiza tehnică a unui activ financiar.
7. Studiu privind analiza fundamentală a unui activ financiar.
8. Studiu privind semnificaţia comportamentală în procesul decizional de creditare.
9. Studiu privind administrarea portofoliilor investitorilor în raport de profilul de risc al investitorilor.
10.Studiu privind aportul semnificaţiei comportamentale în construcţia bilanţului financiar al unui investitor.
10. Studiu privind aportul semnificaţiei comportamentale (preţul aurului, preţul petrolului şi al materiilor prime) în politica de
investiţii.
11. Studiu privind bulele speculative şi consecinţele acestora.
12. Studiu privind exemplificarea aspectelor comportamentale în gestiunea riscurilor umane.
13. Studiu privind pieţele financiare moderne. Actorii pieţelor financiare, indici bursieri, riscuri asociate tranzacţiilor la bursă.
14. Studiu privind organizarea şi funcţionarea pieţelor bursiere reglementate.
15. Finanţe comportamentale versus finanţe clasice.
16. Studiu privind administrarea activă a capitalului unui investitor.
17. Studiu privind analiza şi previziunea riscurilor la nivel naţional şi regional.
18. Studiu privind comportamentul financiar aferent investiţiilor internaţionale.
19. Studiu privind educaţia financiară din perspectiva finanţelor comportamentale.
Prof.univ.dr. CÂMPEANU Emilia
Contact: emilia.campeanu@fin.ase.ro
Consultații: marti, ora 16.30, sala 3102
1 Analiza finantarii serviciilor publice prin bugetul local
2. Efectele investitiilor publice
3. Efectele imbatranirii populatiei asupra incasarilor fiscal/invatamantului/asistentei sociale/asistentei medicale
4. Efectele educatie asupra societatii
5. Analiza relatiei contribuabii- administratie fiscala
6. Incidenta fiscalitatii asupra activitatilor economice
7. Eficienta colectarii veniturilor fiscale
8. Echitatea fiscal – de la obiectiv de politica la realitate
9. Studiu privind sistemul de impunere a veniturilor generate de munca
10.Analiza redistribuirii poverii fiscale intre generatii
Prof. univ. dr. CIOBANU Anamaria
Contact: canamaria@yahoo.com; anamaria.ciobanu@fin.ase.ro,
1. Estimarea costului capitalului pentru investiţiile pe pieţe emergente
2. Studiul factorilor determinanţi ai riscului pentru întreprinderile din sectorul de activitate .......

3. Studiul factorilor determinanţi ai profitabilităţii întreprinderilor din sectorul de activitate ......
4. Analiza structurii optime a capitalului pentru întreprinderile din sectorul......
5. Analiza impactului structurii de finanţare asupra valorii întreprinderilor
6. Situdiul indicatorilor finaciari care reflectă performanţa întreprinderilor cotate pe piaţa de capital
7. Analiza corelaţiilor, coerenţelor şi constrângerilor ce trebuie respectate în planificarea financară a unei întreprinderi
8. Analiza creării de valoare prin decizia de investiție și finanțare a unei întreprinderi
9. Analiza factorilor determinați în crearea de valoare pentru acționari
10. Evaluarea întreprinderilor prin actualizarea fluxurilor de numerar
11. Analiza comparativă a căilor de ajustare a multiplilor de pitaţă în evaluarea întreprinderilor
12. Analiza comparativă a relevanţei multiplilor de piaţă utilizaţi în evaluarea întreprinderii
13. Identificarea firmelor comparabile în evaluarea întreprinderilor prin comparaţii de piaţă
14. Analiza comparativă a tehnicilor de evaluare a brandurilor. Studiu de caz…
15. Analiza comparativă a tehnicilor de evaluare a activelor necorporale. Studiu de caz…
16. Cuantificarea riscului nesistematic în evaluarea întreprinderilor
17. Identificarea factorilor cu impact asupra valorii proprietăţilor imobiliare
18. Analiza căilor de alocare a valorii intreprinderii pe activele sale
19. Utilizarea tehnicii scenariilor şi a simulării Monte Carlo în evaluarea întreprinderii
20. Utilizarea tehnicii arborelului de decizie şi a opţiunilor reale în evaluarea întreprinderii
21. Aplicare analizei scoring pentru identificarea bonităţii întreprinderilor
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, evaluarea proiectelor de
investiţii sau a întreprinderilor, planificare financiară. 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.
Prof.univ.dr. DRAGOTĂ Victor
Contact: victor.dragota@fin.ase.ro
Consultații: Marti, orele 16.30 – 18.00, sala 3110
În principiu, orice temă agreată de comun acord de către cadrul didactic coordonator și de către studentul coordonat, în

domeniile:

,

în principiu legate de:

,

aplicate preferabil în domenii precum:

.

Exemple de teme:
1.
Modelarea rentabilității anticipate a acțiunilor pe piețele de capital emergente / de frontieră
2.Factori determinanți ai politicii de dividend: comparații în context internațional
3.Factori determinanți ai structurii capitalului: comparații în context internațional
4.Factori determinanți ai structurii acționariatului: comparații în context internațional
5.Factori determinanți ai primei de control: comparații în context internațional
6.Impactul deșertificării asupra performanței financiare a companiilor agricole: comparații în context internațional 7.Predicția
riscului de faliment în domeniul producerii energiei electrice
8.Cota statutară versus cota efectivă a impozitului pe profit. Factori determinanți ai cotei efective de impozitare: comparații în
context internațional
9.Modelarea presiunii fiscale la nivelul companiilor. Factori determinanți. Comparații internaționale.
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).
Prof.univ.dr. DRAGOTĂ Ingrid-Mihaela
Contact: mihaela.dragota@fin.ase.ro,
Consultații: luni, orele 16.30 – 18.00, sala 3108
1. Impactul factorilor socio-culturali asupra dezvoltării pieței fondurilor mutuale.
2. Impactul Guvernanței Corporative asupra performanței companiilor listate la Bursa din Malaezia
3. Analiza bursieră a valorilor mobiliare listate pe piaţa de capital din România.
4. Sistemul financiar islamic. Politica de îndatorare a companiilor listate pe piaţa de capital din ...
5. „The closed-end funds puzzle” în România. Analiză din perspectiva Guvernanței Corporative pe cazul Societăților de Investiții
financiare din România
6. Factori determinanţi ai schimbărilor de CEO ai companiilor româneşti listate pe piaţa de capital din România.
7. Impactul schimbării managementului şi a structurii acţionariatului asupra politicii de dividend în Germania
8. Analiza factorilor determinanţi ai pachetelor de remunerare a CEO din companiile listate din Statele Unite.
9. Factori determinanţi ai dezvoltării pieţei de asigurări de viaţă. Analiză în context internaţional.
10. Factori determinanţi ai dezvoltării pieţei de asigurări generale. Analiză în context internaţional.
11. Dezvoltarea sistemului de pensii private din România – evoluţii, perspective de dezvoltare, factori determinanţi.
12. Perspective de dezvoltare a sistemului de pensii private din România. Comparaţii internaţionale.
13. Factori determinanţi ai dezvoltării pieţei asigurărilor autocasco din România.
14. Factori determinanţi ai dezvoltării pieţei asigurărilor RCA din România.
15. Analiza corelaţiei dintre guvernanţa corporativă şi performanţa financiară pe piaţa de capital din ...
16. Impactul structurii acţionariatului asupra politicilor de dividend ale companiilor listate pe piaţa de capital din …
17. Impactul Guvernanței Corporative asupra performanţei companiilor: studiu de caz Grecia
18. Impactul structurii actionariatului asupra performanţelor companiilor listate pe piaţa de capital din ...
19. Rolul investitorilor instituţionali în promovarea principiilor şi mecanismelor de guvernanţă corporativă din…
20. Sistemul financiar al tigrilor asiatici şi impactul asupra funcţionării mecanismelor de guvernanţă corporativă
21. Guvernanța Corporativă și valoarea firmei. Evidențe empirice pe cazul Indiei

22. Adevăr sau provocare – promovarea politicilor de responsabilitate sociala corporativă şi impactul asupra performanţelor
companiilor ....
23. Coerenţe şi corelaţii între analiza tehnică şi analiza fundamentală a acţiunilor.
24. Gestiunea unui portofoliu de valori mobiliare pe piaţa de capital din România.
25. Emisiunea şi evaluarea obligaţiunilor. Evoluţia pieţei obligaţiunilor în România.
26. Studiul eficienţei pieţei financiare din România. Realităţi si tendinţe.
27. Analiza deciziei de investiţii din perspectiva integrării acesteia în strategia întreprinderii.
28. Analiza factorilor determinanţi ai politicilor de finanţare ale IMM-urilor.
29. Analiza factorilor determinanţi ai politicilor de finanţare ale companiilor listate pe piaţa de capital din România.
30. Aplicabilitatea modelelor clasice de gestiune a portofoliilor de valori mobiliare în evaluarea acţiunilor listate la Bursa de
Valori Bucureşti.
31. Factori determinanţi ai politicii de dividend. Analiza în context internaţional.
32. Factori determinanţi ai politicii de dividend pe cazul companiilor listate la BVB.
33. Analiza deciziei de finanţare la nivel microeconomic din pespectiva teoriei de semnal.
34. Analiza deciziei de finanţare la nivel microeconomic din pespectiva teoriei de agent.
35. Impactul caracteristicilor structurilor de conducere asupra performanței financiare a întreprinderii. Studiu empiric pe cazul
Japoniei
36. Impactul caracteristicilor structurilor de conducere asupra performanței financiare a întreprinderii. Studiu comparativ între
SUA și Japonia
37. Particularități ale funcționării mecanismelor de guvernanţă corporativă în state din sistemul financiar islamic. Studiu empiric
pe cazul ....
38. Funcţionarea mecanismelor de guvernanţă corporativă în companiile româneşti. Comparaţii internaţionale.
39. Funcţionarea mecanismelor de guvernanţă corporativă în companiile listate pe piaţa de capital din România.
40. Comunicarea manageri – acţionari – stakeholderi în companiile listate pe piaţa de capital din…
41. Guvernanța corporativă în sistemul financiar asiatic. Evidențe empirice pe cazul Chinei
42. Manifestarea crizei financiare în sistemul bancar din … . Explicaţii date de guvernanţa corporativă
43. Probleme de mandat pe piaţa de capital din … şi dificultăţile de funcţionare ale mecanismelor de guvernanţa corporativă
44. Asimetria de informaţii pe piaţa de capital din România şi impactul acesteia asupra funcţionării mecanismelor de guvernanţă
corporativă.
45. Impactul modificării variabilelor macroeconomice asupra politicilor de finanţare şi de dividend.
46. Impactul structurii capitalului asupra performanţei întreprinderilor româneşti.
47. Impactul structurii capitalului asupra performanţelor întreprinderii. Analiză în context internaţional.
48. Sistemul financiar islamic. Politica de îndatorare a companiilor listate pe piaţa de capital din ...
49. Factori determinanţi ai schimbărilor de CEO ai companiilor româneşti listate pe piaţa de capital din România.
50. Analiza factorilor determinanţi ai pachetelor de remunerare a CEO din companiile listate din Statele Unite.
51. Factori determinanţi ai dezvoltării pieţei de asigurări de viaţă. Analiză în context internaţional.
52. Factori determinanţi ai dezvoltării pieţei de asigurări generale. Analiză în context internaţional.
53. Dezvoltarea sistemului de pensii private din România – evoluţii, perspective de dezvoltare, factori determinanţi.
54. Perspective de dezvoltare a sistemului de pensii private din România. Comparaţii internaţionale.
55. Factori determinanţi ai dezvoltării pieţei asigurărilor autocasco din România.
56. Factori determinanţi ai dezvoltării pieţei asigurărilor RCA din România.
57. Analiza corelaţiei dintre guvernanţa corporativă şi performanţa financiară pe piaţa de capital din ...
58. Impactul structurii acţionariatului asupra politicilor de dividend ale companiilor listate pe piaţa de capital din …
59. Impactul structurii actionariatului asupra performanţelor companiilor listate pe piaţa de capital din ...
60. Rolul investitorilor instituţionali în promovarea principiilor şi mecanismelor de guvernanţă corporativă din…
61. Sistemul financiar al tigrilor asiatici şi impactul asupra funcţionării mecanismelor de guvernanţă corporativă
62. Adevăr sau provocare – promovarea politicilor de responsabilitate sociala corporativă şi impactul asupra performanţelor
companiilor ....
63. Alte teme din domeniile MANAGEMENT FINANCIAR, ASIGURĂRI, PROTECŢIE SOCIALĂ, INVESTIȚII FINANCIARE ȘI
GESTIUNEA PORTOFOLIULUI și GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ.
OBSERVAŢIE: Pentru fi acceptaţi spre îndrumare, studenţii sunt invitaţi la o discuţie preliminară cu profesorul.

Prof.univ.dr. DUMITRESCU Dalina
Contact: dalina.dumitrescu@fin.ase.ro
Consultații: luni, orele 12.00-14.00 si joi orele 16.00-17.00, sala 0105
1. Efectele restucturarii companilor asupra performantelor financiare
2. Responsabilitatea sociala corporatista in industria bancara
3.Structura actionariatului si performantele financiare ale companiilor
4. Crearea valorii firmei prin procese de restructurare
5. Managementul financiar al ciclului de exploatare in cadrul firmelor multinationale
6. Rolul standardelor international de evaluare in procesul de estimare a valorii recomandate
7. Structura financiara a companiei mama versus cea a filialei
8. Evaluarea companiei prin metoda (DCF/Multiplicatorii de piata
Prof. univ. dr. ILIE Vasile
Contact: vasile.ilie@fin.ase.ro,
Consultații: miercuri, orele 10.30-11.30, sala 3108
1. Fundamentarea sarcinilor gestiunii financiare a întreprinderii
2. Maximizarea valorii întreprinderii - sarcină principală a gestiunii financiare
3. Locul gestiunii financiare în sistemul de gestiune al întreprinderii
4. Influenţa sistemului financiar asupra gestiunii financiare a întreprinderii
5. Modurile de finanţare fundamentale şi legatura dintre ele
6 Diferenţierea instrumentelor financiare pe măsura evoluţiei sistemului financiar
7. Diferenţierea instituţiilor şi a pieţelor financiare pe măsura evoluţiei sistemului financiar
8. Tendinţele evoluţiei sistemelor financiare
9. Necesitatea dezvoltării finanţării din exteriorul întreprinderii
10. Caracteristicile şi etapele evoluţiei sistemelor financiare naţionale
11. Influenţele exercitate de mediul financiar asupra gestiunii financiare a întreprinderilor
12. Orientările gestiunii financiare în diferitele stadii ale evoluţiei sistemului financiar
13. Gestiunea financiară şi dezvoltarea întreprinderii
14. Obiectivele diagnosticului financiar al întreprinderii
15. Aprecierea performantelor financiare ale întreprinderii
16. Influenţa structurii financiare a întreprinderii asupra performanţelor
17. Influenţa structurii costurilor asupra performanţelor
18. Semnificaţiile financiare şi juridice ale bilanţului
19. Deciziile de finanţare a întreprinderii şi importanţa lor strategică
20. Costul capitalurilor şi corelatia cu structura financiară a întreprinderii
Orice altă temă având legătură cu finanţele (propusa de candidati)
Prof. univ. dr. PĂIUȘAN Robert
Contact: lenus002@yahoo.com; robert.paiusan@fin.ase.ro
Consultații: Miercuri,orele, 9.10-10.20, sala 3110
1. Actiunile ca instrument de finantare a intreprinderilor/Aktien als Instrument der Unternehmungsfinanzierung
2. Obligatiunile ca instrument de finantare a intreprinderilor/ Anleihen als Instrument der Unternehmungsfinanzierung
3. Bugetul de capital/ Das Kapitalbudget
4. Structura financiara a intreprinderii/Die Finanzstruktur
5. Finantarea societatilor de persoane/Finanzierung der Personengesellschaften
6. Finantarea societatilor de capital/ Finanzierung der Kapitalgesellschaften Finanzplanung
7. Leasing
8. Planificarea financiara/Finanzplanung
Prof.univ.dr. ROMAN Costantin
Contact: roman_costantin@yahoo.com; costantin.roman@fin.ase.ro
Consultații: Marti, orele, 13.30-15.00, sala 3108
1. Abordari conceptuale cu privire la controlling.
2. Controllingul obiectivelor strategice.
3. Controllingul obiectivelor operative.

4. Controlul fiscal în România
5 Sisteme fiscale comparate
6 Tendinte de dezvoltare in controlliTrezoreriei statului abordare aplicativa
7 Calitatea populatiei. Capitalul intelectual.
8 Conducerea evidienţei contabile în trezoreriei statului
9 Perfecţionare conducerii evidenţei cheltuielilor şi veniturilor în trezoreria statului
11. Procesul bugetar si performanta in institutiile publice
12. Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli la instituţii publice
13. Echilibrul financiar pe baza documentelor de sinteză la o instituţie publică
14. Perfecţionarea contabilităţii instituţiilor publice
15. Auditul financiar la instituţiile publice
16. Creativitate si inovare in conducerea institutiilor publice.
17. Sisteme informatice utilizate în trezoreria statului
18. Studiu aplicativ asupra unor contracte administrative.Contractul de achizitii publice
19. Leasing-ul financiar şi operaţional ca formă de finanţare a investiţiilor din instituţiile publice
20. Situaţiile financiare ale instituţiilor publice
21. Studiu privind controlul financiar şi auditul public intern la instituţiile publice
22. Elaborarea şi fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli la o instituţie publică
23. Provocari pentru auditul financiar generate de management aproch
24. Bugetul de venituri şi cheltuieli a unei unităţi administrative-teritoriale
25. Auditul performantei financiare
26. Auditul de conformitate la societăţile şi asociaţiile fără scop lucrativ
27. Fundamentarea veniturilor şi a cheltuielilor unităţilor administrativ-teritoriale
28. Economia subterană în România
29. Etica si deontologie profesionala in finante
Prof.univ.dr. STANCU Ion
Contact: ion.stancu@ase.ro
Consultații: joi, ora 18.00, sala 3M8
1. Evaluarea proiectelor de investiţii şi selecţionarea lor conform criteriilor VAN, RIR, TR şi IP.
2. Evaluarea şi selecţionarea proiectelor de investiţii în mediul incert (analiza de senzitivitate, analiza scenariilor, pragul de
rentabilitate, simularea Monte Carlo, arborele de decizie).
3. Studiu privind impactul finanţării investiţiilor asupra valorii acestora (teoria ordinei de preferinţă).
4. Estimarea eficienţei informaţionale a pieţei de capital din România
5. Analiza şi evaluarea performanţelor gestiunii de portofoliu în societăţile de investiţii şi în fondurile mutuale
6. Analiza bursieră a valorilor mobiliare ce cotează la BVB.
7. Utilizarea analizei tehnice şi a analizei fundamentale în previzionarea cursurilor bursiere.
8. Studiu de fezabilitate privind introducerea în bursă a titlurilor financiare ale întreprinderii
9. Evaluarea performanţei portofoliilor de valori mobiliare de la BVB prin modelele din teoria modernă şi din teoria postmodernă.
10. Utilizarea modelelor multifactoriale (micro, macro, Fama-French, APT) pentru estimarea rentabilităţii titlurilor financiare.
11. Studiu privind corelaţia dintre performanţa pieţei de capital şi creşterea economică.
12. Managementul riscului pe piaţa de capital prin utilizarea opţiunilor şi a contractelor futures, forward, swaps,
13. Studiu privind emisiunea, cotarea şi evaluarea obligaţiunilor
14. Fundamentarea costului mediu ponderat al capitalului şi evaluarea întreprinderii în condiţii de îndatorare şi de fiscalitate
15. Optimizarea structurii financiare a întreprinderilor (costul capitalurilor proprii vs împrumutate, costul creditelor vs leasing).
16. Fundamentarea politicii de dividend în condiţii de fiscalitate diferenţiată (efectul de clientelă)
17. Evaluarea întreprinderilor prin discontarea cash-flow-urilor şi prin multiplii de preţ şi de valoare
18. Evaluarea patrimonială, financiară şi mixtă a întreprinderii
19. Diagnosticul rentabilităţii şi riscului întreprinderii
20. Studiu privind factorii fundamentali ai rentabilităţii prin sistemul DuPont.
21. Studiu privind factorii determinanţi ai performanţei întreprinderilor
22. Studiu privind ratele financiare şi clasificarea (bonitatea) clienţilor unei bănci comerciale
23. Tehnici de planificarea financiară a cifrei de afaceri şi a necesarului de finanţare ale întreprinderi.
24. Fundamentarea necesarului suplimentar da capitaluri în condiţii de creştere economică sustenabilă şi de creştere economică
autofinanţată.
25. Elaborarea tabloului de trezorerie şi fundamentarea bugetului de trezorerie al întreprinderii

26. Optimizarea gestiunii stocurilor şi a gestiunii creanţelor – clienţi ale întreprinderii
27. Optimizarea gestiunii creditelor întreprinderii.
Prof.univ.dr. STOIAN Andreea
Contact: andreea.stoian@fin.ase.ro,
Consultații: marți orele 16.30-18.00, sala 3109
1. Studiu de eveniment privind impactul alegerilor asupra rentabilității acțiunilor pe piața de capital
2. Analiză privind impactul ciclului politic asupra rentabilității acțiunilor pe piața de capital
3. Impactul politicii fiscale asupra piețelor financiare din perspectiva ipotezei eficienței informaționale
4 .Studiu de eveniment privind impactul anunțurilor de politică fiscală asupra rentabilității/volatilității acțiunilor pe piața de capital
5. Metode de semnalizare timpurie a crizei datoriei publice
6. Metode de semnalizare timpurie a crizelor fiscale
Prof.univ.dr. VINTILĂ Georgeta
Contact: georgeta.vintila@fin.ase.ro
Consultații: joi, orele 19,30-20,50, sala 3102
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. Fiscalitatea operaţiilor complexe și impactul acestora asupra companiilor
5. Impactul politicii de dividend asupra structurii de finanţare a companiilor
6. Studiu privind cota efectivă de impozitare a profitului
7. Analiza efectelor fiscale ale finanţării prin leasing versus credit bancar
8. Structura financiară și performanțele întreprinderii sub impactul fiscalității
9. Finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul de afaceri european
10. Analiza şi cuantificarea impactului economic al taxei pe valoarea adăugată în context național și internațional
11. Impactul obligaţiilor sociale asupra rezultatelor financiare ale întreprinderii
12. Infuenţa politicii fiscale asupra deciziei de investiţii
13. Analiza factorilor de influenţă asupra riscurilor la nivelul companiilor
14. Armonizarea impozitelor indirecte şi impactul economico-social al acestora
15. Analiza și cuantificarea impactului economic al impozitului pe venitul persoanelor juridice în spaţiul intracomunitar
16. Analiza şi previziunea fluxurilor financiare la nivelul companiilor
17. Analiza factorilor determinanți ai performanţelor financiare ale companiilor
18. Impactul politicii fiscale asupra deciziei de finanţare a întreprinderilor
19. Studiu privind preţurile de transfer în cadrul societăţilor transnaţionale
20. Analiza factorilor de influenţă asupra structurii de finanţare a întreprinderilor
21. Optimizarea structurii de finanţare pe termen lung a întreprinderii
22. Impactul impozitului pe profit asupra performanțelor financiare ale întreprinderilor
23. Optimizarea sarcinii fiscale privind impozitul pe profit versus impozitul pe venitul microîntreprinderilor
24. Studiu privind corelaţia politică de dividend-guvernanţă corporativă
25. Impactul structurii capitalurilor asupra performanţelor financiare ale întreprinderiilor
26. Deciziile de alocare a capitalurilor şi impactul acestora asupra cash-flow-urilor companiei
27. Analiza corelației guvernanță corporativă-performanță financiară la nivelul companiilor
28. Analiza factorilor determinanti ai valorii intreprinderii din perspectiva guvernanței corporative
29. Analiza și cuantificarea impactului responsabilității sociale corporative asupra performanțelor companiilor
NOTĂ: Pot fi stabilite și alte teme, cu acordul profesorului, dacă există argumente în scopul fundamentării lor
Prof. univ. dr. VUȚĂ Mariana
Contact: vuta.mariana@fin.ase.ro,
Consultații: luni, ora 12.00 sala 3108
1. Studiu comparativ privind concurenta fiscala la nivel international.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Politica bugetara la nivelul UE. Studiu comparativ.
Sisteme de guvernanta corporativa.
Finantarea proiectelor din domeniul…… prin fonduri europene. Analiza cost beneficiu.
Politica fiscala europeana versus SUA.
Bugetul pe programe- instrument de gestionare eficienta a fondurilor publice.
Impactul fuziunii asupra rezultatelor grupului de societati.
Impactul divizarii asupra rezultatelor grupului de societati.
Auditul fondurilor europene.
Descentralizare bugetara si performanta bugetara.
Concurenta fiscala sau cooperare fiscala?
Practici anticoncurentiale : Europa versus SUA
Studiu privind aplicarea metodelor de determinare a preturilor de transfer
Responsabilitatea sociala corporative : mit sau realitate?

Conf. univ. dr. CATARAMĂ Delia
Contact: delia.catarama@fin.ase.ro,
1. Impactul TVA asupra cash-flow-urilor intreprinderii
2. Combaterea fraudei în domeniul TVA: soluţii legislative şi administrative
3. Dubla impunere si non-impunere in domeniul TVA
4. Formă versus fond privind dreptul de deducere a TVA
5. Impozitarea grupurilor de companii
6. Crearea unei baze impozabile consolidate comune pentru impozitul pe profit in Uniunea Europeana
7. Optimizarea fiscală: îndre dreptul contribuabilului și abuzul de drept
8. Rolul Curţii Europene de Justiţie în coordonarea fiscal în cadrul Uniunii Europene
precum si orice alta propunere a studentilor din domeniile „TVA”, "Impozit pe profit" si „Impozit pe venit”, dupa o
discutie prealabila cu profesorul. Pentru acceptarea la coordonare, studentul trebuie sa aiba aprobarea profesorului.
Conf. univ. dr. CREȚAN Georgiana
Contact: georgiana.cretan@fin.ase.ro
Consultatii: marti, orele 10.00-12.00, sala 3102 B
1. Efectele convențiilor pentru evitarea dublei impuneri juridice internaționale asupra economiei naționale. Studiu ............ (pe un
stat/comparativ între state membre ale UE/ comparativ între UE și SUA/ în țările BRICS);
2. Impozitarea nerezidenților. Studiu.... (pe un stat/ comparativ între state membre ale UE/ comparativ între UE și SUA/ în țările
BRICS );
3. Incidența convențiilor pentru evitarea dublei impuneri juridice internaționale asupra impozitării nerezidenților. Evidențe empirice
pe cazul ...............(unui stat/ a două state - studiu comparativ/ unei țări dezvoltate/țărilor emergente);
Observație!
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).
Conf.univ.dr. CURMEI-SEMENESCU Andreea
Contact: andreea.semenescu@fin.ase.ro
Consultații: joi orele 17.00-18.00, sala 3108; vineri 18.00-19.30 - sala 3108
1) Analiza corelației dintre structura financiară și guvernanța corporativă
2) Factori determinanți ai performanței financiare
3) Analiza deciziei de dividend în întreprinderile cotate
4) Analiza factorilor determinanți ai performanței în sectorul producției de energie regenerabilă
5) Analiza corelației dintre dezvoltarea pieței de capital și creșterea economică
6) Analiza deciziei de schimbarea amanagerului și corelația cu rentabilitatea companiei
7) Factori determinanți ai responsabilității sociale corporative
8) Analiza performanței financiare a companiilor românești cotate

9) Politici strategice ale întreprinderilor din sectorul energetic
10) Alte teme la alegerea studenților stabilite de comun acord cu profesorul coordonator și aprobate de acesta în prealabil
Alte teme din domeniile finanțe corporative, guvernanță corporativă, piețe de capital, finanțe generale alese in acord
cu cadrul didactic coordonator.
Conf.univ.dr. GYORGY Atilla
Contact: gorgi_mc@yahoo.com, attila.gyorgy@fin.ase.ro
Consultații: luni, ora 9.00, sala 3108
1. Modalităţi de eficientizare a evidenţei fiscale
2. Debirocratizarea în materie fiscală
Conf.univ.dr. MIRICESCU Emilian-Constantin
Contact: miriemil@yahoo.com ; emilian.miricescu@fin.ase.ro
Consultații: LUNI, orele 15.00-16.20, sala 3601
1. Contribuţii sociale vs. beneficii sociale în sistemul public de pensii
2. Contribuţii sociale vs. beneficii sociale în sistemul public de sănătate
3. Contribuţii sociale vs. beneficii sociale în sistemul public de şomaj
4. Fiscalitatea salariilor
5. Fiscalitatea persoanelor fizice autorizate
6. Pensia publică vs. pensia privată
!!!DISCUȚIE ȘTIINȚIFICĂ PREALABILĂ ÎNTRE STUDENȚI ȘI CADRUL DIDACTIC!!!
Conf. univ.dr. MITRICĂ Eugen
Contact: nelu.mitrica@fin.ase.ro,
Consultații: Miercuri, orele ,10.00-11.00, sala 3110
1. Mixul de politici și echilibrului economic general
2. Corelaţiile echilibrului financiar cu celelalte componente ale echilibrului economic general
3. Elaborarea studiilor e fezabilitate/planurilor de afaceri
4. Evaluare a proiectelor de investiţii
5. Evaluarea firmelor
6. Investigarea fraudelor financiare şi utilizarea analizei digitale
7. Eficienţa pieţelor financiare – testarea eficienţei informaţionale
9. Modele de gestiune a portofoliului de investiţii
Conf.univ. dr. MITROI Adrian
Contact: adrian.mitroi@fin.ase.ro
Consultații: Miercuri, ora 15.00, sala 3109
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
9. 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
Conf.univ.dr. NAGHI Laura Elly
Contact: laura.naghi@fin.ase.ro,
Consultații: Luni, ora 9.00, sala 2112 si miercuri ora 18.00 odata la 2 sapt. sala 4205
1. Tendinte ale comportamentului consumatorului in alegerea unui produs de asigurare - viata/auto/locuinta
2. Managementul relatiei cu clienti pentru societatile de asigurari din Romania
3. Solutionarea daunelor in asigurarile auto
4. Managementul daunei in asigurarile de locuinta
5. Proceduri de managementul riscurilor in asigurari
6. Guvernanta corporativa in asigurari si pensii private
7. Impactul Solvency II asupra capitalizarii companiilor de asigurari din Romania
8. Analiza Solvency II in cadrul unei companii de asigurari
9. Politica de management de risc in cadrul unei companii.
10. Asigurarile de sanatate in contextul actual legal al sanatatii.
11. Pensiile private facultative - complement sau alternativa de economisire?
12. Utilizarea asigurarilor de credit ca protectie impotriva riscurilor comerciale ale unei companii
13.
Aplicarea IFRS in asigurari
Conf. univ. dr. TĂNĂSESCU Paul
Contact: paul.tanasescu@fin.ase.ro
Consultații: Luni – 13.30, sala 3110
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.
Conf. univ. dr. ŢÂȚU Lucian
Contact: lucian.tatu@fin.ase.ro
Consultații: luni,ora 10,30, sala 3107
1. Impactul impozitului pe profit asupra performanțelor financiare ale întreprinderilor
2. Persoană fizică – versus persoană juridică. Optimizare fiscală.
3. Studiu comparativ privind impozitarea veniturilor persoanelor fizice în diferite state ale lumii.
4. Studiu comparativ privind impozitarea profiturilor companiilor în diferite state ale lumii.
5. TVA la încasare versus TVA la facturare.
6. Frauda tip carusel
7. Analiză comparativă privind accizele la nivel internațional.
8. Preturile de transfer
9. Factorii de influenta ai evaziunii fiscale

10. Altă temă propusă de masterand pe domeniul fiscalității
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.
Conf. univ. dr. VINTILĂ Nicoleta
Contact: nicoleta.vintila@fin.ase.ro
Consultații în vederea alegerii lucrării de disertație:
Marți, ora 16.30, sala 3109 (Departamentul de Finanțe) SAU Marți, ora 19.30, sala 3602
1. Studiu comparativ privind impozitarea veniturilor din muncă în context european.
2. Studiu comparativ privind impozitarea veniturilor din activități independente în context european.
3. Studiu comparativ privind impozitarea veniturilor din investiții (capital) în context internațional.
4. Progresivitatea sistemului de impozitare a veniturilor persoanelor fizice în context internațional.
5. Facilitățile fiscale privind impozitarea profiturilor companiilor în context internațional.
6. Impactul fiscalității asupra indicatorilor de performanță ai companiei.
7. Factori de influență asupra cotelor efective de impozitare a veniturilor companiilor.
8. Prețurile de transfer.
9. Studiu privind accesibilitatea produselor supuse accizelor în context internațional.
10. Managementul fiscal al companiei ....
11. Factorii de influență asupra eficienței colectării TVA
12. Eficiența administrării fiscale în România.
OBSERVAŢIE: Masteranzii pot propune și alte teme; decizia finală asupra temei se va lua împreună cu profesorul
coordonator, în urma unei discuţii prealabile în acest sens.
În vederea acceptării la îndrumare, masteranzii vor depune, în cadrul întâlnirilor de consultații, un CV şi o scrisoare de
motivare a alegerii făcute.
Lect. univ.dr. Radu CIOBANU
Contact: radu.ciobanu@fin.ase.ro
Consultații: Miercuri, ora 18.00, sala 3110
1. Impactul fiscalităţii asupra rezultatelor financiare ale întreprinderii
2. Optimizarea fiscală la nivelul societăţilor comerciale
3. Erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor (BEPS)
4. Frauda tip carusel în domeniul TVA.
5. Particularităţi ale TVA în cazul serviciilor.
6. Tratamentul TVA pentru livrările de bunuri.
7. Regimuri speciale de TVA
8. Tratamentul TVA pentru livrari si achizitii intracomunitare.
9. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor versus impozitul pe venit. Optimizare fiscală.
10. Impozitarea societăţilor – impozitul pe profit şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. Optimizare fiscală.
11. Impozitul specific unor activități. Impozitul in turism.
12. Analiza pietei fuziunilor si achiziţiilor în Europa.
13. Analiza factorilor determinanţi in fuziuni şi achiziţii.
14. Factorii care stau la baza deciziei de fuziuni şi achiziţii.
15. Analiza sectoarelor de activitate cu o densitate mare a operaţiunilor de fuziuni si achiziţii.
16. Prima de achiziţie in fuziuni şi achiziţii.
17. Factorii determinanti ai rentabilităţii întreprinderii
18. Factorii determinanti ai riscului întreprinderii
19. Factori de influenţă ai structurii financiare in intreprinderile romanesti
20. Impactul factorilor socio-culturali asupra achizitiilor şi fuziunilor
Studenţii pot alege orice tema din domeniile Fiscalitate si Finanţe Corporative. Pentru acceptarea la coordonare,
studentul trebuie să solicite aprobarea profesorului.

Lect.univ.dr. CONSTANTINESCU Carmen
Contact: carmen.lacatus@fin.ase.ro
Consultații: luni , ora 7.30, sala 3108
1 Descentralizarea finantelor publice si dezvoltarea economica locala. Studiu de caz.
2 Studiu comparativ privind descentralizarea finantelor publice ( Romania vs. tara X)
3 Pasii descentralizarii finantelor publice in Romania.
4 Investitiile publice locale si finantarea acestora.Studiu de caz.
5 Particularitatile pietei obligatiunilor municipale din Romania.
6 Particularitatile finantelor publice locale
7 Finantarea invatamantului in Romania
8 Finantarea publica si privata prin subventii
9 Asigurarea obligatorie a locuintei-studiu comparativ
10 Asigurarile Casco-studiu comparativ
11 Asistenta sociala in Romania ( sau studiu comparativ)
12 Asigurarea de raspundere civila auto-studiu comparativ intre Romania si alte tari
13 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.
Lect. univ. dr. FILIPESCU Oana
Contact: maria.filipescu@fin.ase.ro,
Consultații: joi, ora 16.00, sala 3109
1. Influenţa politicii fiscale asupra creşterii economice, la nivelul statelor Uniunii Europene
2. Cota efectivă de impozitare a profiturilor – modalităţi de cuantificare şi factorii de influenţă ai acesteia
3. Impactul impozitului pe profit asupra performanţelor financiare ale întreprinderii
4. Posibilităţi de perfecţionare în aşezarea şi perceperea impozitului pe profit
5. Studiu comparativ privind impozitarea profiturilor
6. Studiu comparativ privind sistemul contribuţiilor sociale obligatorii
7. Sistemul asigurărilor sociale în statul/statele .........
Lect.univ.dr. IORGULESCU Filip
Contact: filip.iorgulescu@fin.ase.ro,
Consultații: Miercuri ora, 15.00-18.00 , sala 3110
1.Testarea proprietăților statistice ale randamentelor în contextul BVB
2. Modelarea volatilității titlurilor financiare/cursului de schimb
3. Aplicații ale modelelor Value-at-Risk pentru măsurarea riscului de piață
Alte teme din sfera piețelor financiare și a managementului riscului în baza unei discuții prealabile cu cadrul didactic
coordonator
Lect.univ.dr. LIPARĂ Carmen
Contact: carmen.lipara@fin.ase.ro
Consultații: marti, ora 18.00, sala 3108
1. Structura de finantare si impactul asupra valorii companiei ...
2. Factori de influenta ai pretului actiunilor listate..
Lect.univ.dr. MOSCALU Maricica
Contact: maricica.moscalu@fin.ase.ro
Consultatii: joi, ora 15.30, sala 3109
1. Modele de evaluare si predictie a riscului de faliment
2. Finanţarea prin leasing şi finanţarea prin credit bancar. Abordare comparativă.
3. Influenţa structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
4. Asimetria de informaţii şi structura de capital

5. Estimarea costului capitalului pentru întreprinderile româneşti
6. Evaluarea actiunilor listate pe piaţa de capital românească
7. Performanţa socială şi performanţa financiară a companiilor
Temele sunt orientative. Studenţii pot face propuneri de teme care vor fi discutate în prealabil.
Lect.univ.dr. STĂNCULESCU Andrei
Contact: stanculescuandrei@yahoo.com
Consultații: Joi, ora 18.30 sala 3108
1. Analiza performanţei portofoliului de acţiuni utilizând modelul Markowitz;
2. Fundamentarea deciziei de investiţii a unei societăţi comerciale;
3. Fundamentarea deciziei de investiţii în mediu cert a unei societăţi comerciale;
4. Testarea eficienţei informaţionale slabe a pieţei de capital româneşti.
Lect.univ.dr. ȚIBULCĂ Laura
Contact: ioana.tibulca@fin.ase.ro
Consultatii: joi, ora 18.00, sala 3108
1. Analiza cotei efective de impozitare a veniturilor persoanelor fizice
2. Analiza cotei efective de impozitare a profitului companiilor
3. Analiza convergenței fiscale la nivel european
4. Impactul concurenței fiscale asupra mediului de afaceri
5. Analiza planului BEPS de impozitare a companiilor

Teme disertație anul universitar 2017/2018
Programul de master Tehnici Actuariale
Lect.univ.dr. Roxana Ciumara
Contact: roxana.ciumara@csie.ase.ro
1. Legi de mortalitate
2. Rezerve in asigurarile de viata
3. Rezerve in asigurarile non-viata
4. Asigurari de grupuri de persoane
5. Tipuri de produse in asigurarile de viata
6. Modele generale de asigurare
7. Modele de tarifare
8. Analiza profitului in asigurarile de viata
9. Abordarea Markoviana in modele de asigurare
10. Evaluarea riscurilor in regimul Solvency II
Conf. univ. dr. Amalia Cristescu
Contact: amalia.cristescu@economie.ase.ro
1. Coordonarea politicilor în cadrul Uniunii Economice şi Monetare
2. Reforma sistemului financiar în UE
3. Strategii de politică monetară în ţările din Europa Centrală şi de Est
4. Eficienţa politicii fiscale în contextul crizei economice. Consolidare fiscală versus creştere economică
5. Analiza măsurilor neconvenţionale adoptate de către BCE în contextul capcanei lichidităţii
6. Impactul Pactului Fiscal european asupra managementului politicii fiscale din România
7. Impactul îmbătrânirii populaţiei asupra sustenabilităţii finanţelor publice în UE. Reforma sistemelor de pensii
8. Analiza corelaţiei dintre convergenţa structurală şi convergenţa ciclurilor de afaceri în zona euro. Cazul României

9. Efectele consolidării fiscale asupra datoriilor suverane din zona euro
10. Rolul pieţelor financiare în declanşarea crizei. Eficienţă sau eşec?
11 .Pieţele financiare internaţionale. Reglementare versus dereglementare
12. Eficienţa politicii monetare a BCE în gestionarea crizei financiare
Conf.univ.dr. Cristinca Fulga
Contact: fulga@csie.ase.ro
1. Behavioral Finance in portfolio investment decisions
2. Decision making under uncertainty and Cumulative Prospect Theory
Lect. univ. Mircea Iulian
Contact: iulian.mircea@csie.ase.ro
1. Ierarhizarea proiectelor de investiţii financiare folosind agregarea informaţiilor vagi.
2. Planuri de pensie: perspective tehnice şi financiare.
3. Utilizarea mulţimilor vagi în managementul unui portofoliu de riscuri.
4. Asupra legăturii dintre beneficii şi performanţa investiţiilor în asigurările de viaţă.
5. Abordări privind previziuni asupra mortalităţii.
6. Modelarea matematică a duratei de viaţă.
Conf. univ. dr. Mihaela Covrig
Contact: mihaela.covrig@csie.ase.ro
1. Reînnoirea unei polițe de asigurări CASCO: factori determinanţi;
2. Estimarea primei nete a unei asigurări de tip CASCO;
3. Aplicații ale modelelor de regresie logistică în asigurările de viață;
4. Aplicații ale modelelor de regresie logistică în asigurările generale;
5. Posibile propuneri ale masteranzilor.
Lect.univ.dr. Silvia Dedu
Contact: silvia.dedu@csie.ase.ro
1. Modele actuariale cu stări multiple, cu aplicaţii în asigurări de viaţă
2. Modelarea şi evaluarea riscului de longevitate în asigurările de viaţă
3. Modele actuariale cu stări multiple pentru riscuri competitive
4. Calibrarea unui model cu stări multiple, cu aplicaţii în asigurări de viaţă
5. Metode de estimare a parametrilor unui model cu stări multiple, cu aplicaţii în asigurări de viaţă
6. Modele actuariale cu stări multiple pentru asigurări de sănătate
7. Modele cu stări multiple pentru asigurări de îngrijire pe termen lung
8. Modele actuariale cu stări multiple pentru asigurări de invaliditate
Prof.univ.dr. Bogdan Iftimie
Contact: bogdan.iftimie@csie.ase.ro
1. Modele agregate de pierdere.
2. Procese Markov in timp discret utilizate in asigurari.
3. Modelarea dependentei in modele multidimensionale cu ajutorul copulelor.
4. Metode statistice de calibrare pentru modelele de pierdere.
5. Studiu privind Teoria Valorilor Extreme prin considerarea pierderii maxime.
6. Studiu privind Teoria Valorilor Extreme prin considerarea pierderilor ce depasesc un anumit nivel semnificativ.
7. Studiu comparativ privind alegerea unui model optim de modelare a pierderilor.
8. Teste statistice de concordanta aplicate pentru modele de pierdere.
9. Estimarea parametrilor pentru repartitiile ce modeleaza valorile extreme.
10.Masuri de risc pentru diverse repartitii ce modeleaza severitatea pierderilor.
Prof.univ.dr. Daniel Armeanu
Contact: stefan.armeanu@fin.ase.ro
1. Testarea eficientei pietei de capital in Romania
2. Analiza asimetriei de informatii in gestiunea portofoliului

3.Optimizarea portofoliului de active financiare pe pietele internationale
4. Utilizarea modelelor de analiza a datelor pe piata de capital din Romania
5. Aplicarea tehnicilor de analiza fundamentala aprofundata pe piata de capital din Romania
6. Analiza riscului portofoliului de active financiare pe baza metodologiei var (value
7. Gestionarea eficienta a portofoliului de investitii al societatilor de asigurari
8. Modalitati de acoperire a riscurilor investitiilor financiare
9. Instrumente si strategii de optimizare a portofoliilor de obligatiuni pe pietele internationale
10. Fundamentarea deciziei de investire pe piata de capital
11. Evaluarea riscurilor si a performantelor portofoliilor de active financiare
12. Gestionarea optima a portofoliilor financiare supuse restrictiilor de investire
Conf.univ.dr. Laura Elly Naghi
Contact: laura.naghi@fin.ase.ro,
1. Impactul Solvency II asupra capitalizarii companiilor de asigurari din Romania
2. Analiza Solvency II in cadrul unei companii de asigurari
3. Aspecte legislative si actuariale din asigurarile private de sanatate
4. Viitorul asigurarilor de viata intr-o economie cu dobanzi reduse
5. Construirea unui model de Profit Testing pentru un produs de asigurare de viaţă/ de sănătate.Documentarea modelului dupa
cerintele Solvency II de Validare Model Intern.
6. Modificări ale legislaţiei asupra raportărilor întocmite de actuari
7. Realizarea raportărilor pentru activitatea de reasigurare
8. Guvernanţa corporativă la nivelul companiilor de asigurări
9. Analiza de scenarii în cadrul unei companii de asigurări
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Director Departament,
Conf.univ.dr. Lucian ȚÂȚU

