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NOTĂ: Tema lucrării se va stabili de comun acord cu profesorul îndrumător. Temele prezentate
sunt orientative. Cadrele didactice menționate în lista domeniilor de cercetare științifică în
calitate de coordonatori științifici pot propune și alte teme.

1. FINANŢE CORPORATIVE (Politici financiare ale întreprinderii, Diagnostic financiar şi
evaluare, Planificarea financiară a întreprinderii)

Prof.univ.dr. Stela Toader
1. Sursele de finantare la nivelul întreprinderii. Studiu de caz pe exemplul SC….
2. Împrumutul obligatar – sursă de finanţare a unei întreprinderi. Studiu de caz pe
exemplul….
3. Costul capitalului şi rolul acestuia în selectarea surselor de finanţare ale unei companii
4. Structura financiară optimă şi impactul acesteia asupra valorii întreprinderii
5. Finanţarea prin emisiune de acţiuni versus finanţarea prin emisiune de obligaţiuni. Studiu
de caz pe exemplul SC….
6. Autofinanţare versus distribuire de dividende – implicaţii asupra valorii întreprinderii
7. Leasingul – alternativă de finanţare a unei companii
8. Finanţarea din surse proprii versus finanţarea din surse atrase. Studiu de caz pe exemplul
SC….
9. Fundamentarea cash‐flow‐urilor unui proiect de investiţii. Studiu de caz pe exemplul
SC…
10. Criterii de selectare a proiectelor de invesţii. Studiu de caz pe exemplul SC….
11. Analiza proiectelor de investiţii în mediu incert. Studiu de caz pe exemplul SC….
12. Politica de dividend şi implicaţiile acesteia asupra valorii întreprinderii. Studiu de caz la
SC…

Prof.univ.dr. Marin Ţole
1.
Planul de finanţare previzionat al firmei
2.
Bugetul de venituri şi cheltuieli – sinteza bugetelor întreprinderii
3.
Instrumente utilizate în previziunea financiară a întreprinderii
4.
Corelaţia dintre nevoia de fonduri şi resursele finaciare pe termen lung ale întreprinderii
5.
Sursele de date şi etapele elaborării bugetului anual
6.
Influenţele modificării preţului asupra profitului estimat al întreprinderii
7.
Bugetul activităţii de investiţii al întreprinderii
8.
Obiectivele previziunii financiare a întreprinderii
9.
Bugetul de trezorerie – instrument al asigurării echilibrului financiar necesar desfăşurării
activităţii curente
10. Influenţe ale modificării structurii producţiei asupra profitului prevăzut
11. Conducerea activităţii economico‐financiare a firmei prin bugete
12. Forme de previziune financiară utilizate în gestiunea previzională a întreprinderii
13. Previzionarea contului de profit şi pierdere al întreprinderii utilizând datele istorice
14. Metode de previzionare a profitului întreprinderii
Conf.univ.dr. Flavia Anghel
1. Rolul diagnosticului financiar în evaluarea şi reglarea performanţei globale şi implicit a
celei economico‐financiare a entităţilor economice
2. Diagnosticul financiar‐instrument al managementului financiar
3. Rolul analizei diagnostic în evaluarea afacerii
4. Abordarea pe bază de venit în evaluarea afacerii
5. Funcţiile cognitive ale diagnosticului financiar
6. Indicatorii cheie de performanţă – conţinut şi rol în evaluarea performanţei financiare
7. Dimensiunile diagnosticului financiar şi rolul acestora în managementul financiar
8. Analiza riscului economic financiar şi de faliment. Concepte. Meotde. Funcţii cognitive
9. Modele de diagnostic global – concept şi metodologie

2.
FINANŢE PUBLICE, FISCALITATE, ASIGURĂRI ȘI REASIGURĂRI (Sisteme şi instituţii de
asigurări sociale, Fiscalitate comparată şi tehnici de optimizare fiscal, Metode cantitative pentru
finanţe şi asigurări, Asigurări şi reasigurări)

Profesor coordonator: Prof.univ.dr. Mihai Aristotel Ungureanu
Lector univ. dr. Mihai Nedelescu
1. Racordarea sistemului fiscal românesc la politicile europene cu impact macroeconomic, în
vederea depăşirii situaţiilor de criză financiară.
2. Studiul privind structura sistemului fiscal românesc – diagnoză şi prognoză în context
european.
3. Politica fiscală – instrument de armonizare europeană şi de asigurare a echilibrului social şi
economic în România.
4. Strategii privind politica fiscală în România în perioada de post‐aderare şi rezultatele aplicării

acestora.
5. Studiul privind structura şi evoluţia sistemului fiscal în România în perioada 2013‐2015
comparativ cu ţările membre UE.
6. Rolul şi eficienţa inspecţiei fiscale realizată prin Ministerului Finanţelor Publice şi unităţile
sale teritoriale.
7. Studiul privind posibilităţile de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale pe exemplul
Ministerului Finanţelor Publice sau a Administraţiei Financiare Bucureşti / Administraţiilor
Financiare ‐ judeţene.
8. Studiul privind evaziunea fiscală şi piaţa neagră în România în perioada 2013‐2015.
9. Consideraţii privind structura impozitelor directe şi ponderea acestora în totalul veniturilor
fiscale în perioada 2013‐2015 în România versus alte ţări membre UE.
10. Consideraţii privind structura şi evoluţia impozitelor indirecte în perioada 2013‐2015 în
România versus alte ţări membre UE.
11. Structura şi evoluţia veniturilor suplimentare încasate la buget în perioada 2013‐2015 pe
exemplul judeţului X sau a municipiului Bucureşti.
12. Spălarea banilor, rezultat al evaziunii fiscale în România în perioada 2013‐2015.
Prof. univ. dr. Radu Despa
1. Optimum în operaţiuni financiare
2. Utilitate în operaţiuni financiare
3. Decizii financiare în condiţii riscante
4. Echivalenţă în operaţiuni financiare
5. Variabilitatea dobânzii unitare
6. Factorul timp în operaţiuni financiare
7. Modele de credibilitate şi rezerve pentru daune
8. Risc în asigurări de persoane
9. Utilitate şi cerere de asigurare
10. Utilitate şi tarifare pe piaţa asigurărilor

3. PIEŢE FINANCIARE, POLITICI MONETARE ȘI GESTIUNE BANCARĂ (Economie monetară
comparată, Reglementare şi supraveghere bancară, Pieţe financiare internaţionale şi
instrumente derivate, Operaţiuni pe pieţele monetară şi valutară, International banking,
Managementul riscului bancar şi în asigurări)

Prof.univ.dr. Bogdan Glăvan
1. Criza financiară mondială: cauze şi remedii
2. Criza financiară actuală: implicaţii asupra României
3. Practica rezervelor fracţionare: aspecte economice, etice şi juridice
4. Consiliul monetar: studiu de caz (Argentina, Hong Kong, Estonia)
5. Dolarizarea: studiu de caz
6. Concurenţa monetară: funcţionare, avantaje
7. Concurenţă sau monopol în producţia de monedă: propunerea lui Hayek
8. Moneda‐marfă sau moneda de hârtie: analiză comparativă
9. Politica de ţintire a inflaţiei: avantaje şi costuri
10. Reguli în politica monetară: avantaje comparative

11. Unificarea monetară europeană şi zonele monetare optime
12. Hazardul moral şi dinamica reglementărilor în domeniul monetar‐bancar
13. Informaţia asimetrică şi selecţia adversă în domeniul monetar‐bancar
14. Teoria bunurilor publice şi emisiunea monetară
15. Regimuri alternative de curs de schimb – rolul credibilităţii
16. Criza actuală în perspectivă comparativă: Școala Austriacă, monetaristă, keynesiană
17. Dinamica masei monetare și a inflației în România
18. Dinamica inflației și a șomajului în România
19. Politica monetară în contextul crizei actuale
Prof.univ.dr. George Ionescu
1. Perspective ale unificării pieţelor de capital europene
2. Finanţarea companiilor prin emisiunea de acţiuni
3. Finanţarea companiilor prin emisiunea de obligaţiuni
4. Finanţarea autorităţilor locale prin intermediul împrumuturilor obligatare
5. Rolul pieţelor la termen în acoperirea riscurilor
6. Arbitrajul şi speculaţia pe pieţele internaţionale
7. Rolul băncilor de investiţii pe pieţele internaţionale de capital
8. Cauze şi efecte ale crizelor financiare
9. Importanţa fondurilor deschise de investiţii
10. Rolul fondurilor închise de investiţii în dezvoltarea pieţelor de capital emergente
11. Apariţia şi importanţa indicilor bursieri
12. Importanţa analizei tehnice pentru investitori
13. Rolul analizei fundamentale în adoptarea deciziei investiţionale
14. Metode şi tehnici de evaluare a acţiunilor
15. Metode şi tehnici de evaluare a obligaţiunilor
16. Metode şi tehnici de evaluare a contractelor derivate
17. Metode şi tehnici de management a portofoliilor
18. Analiza unui portofoliul format din titluri financiare listate la Bursa de Valori Bucureşti
19. Strategii de tranzacţionare bazate pe contracte cu opţiuni
20. Metode şi tehnici de minimizare a riscului prin tranzacţii pe piaţa de capital
21. Operaţiuni de hedging şi arbitraj pe pieţele financiare
22. Modele de selecţie a portofoliilor

Conf.univ.dr. Mihai Sebea
1.Implicaţiile ale evoluţiei cursului valutar pentru stabilitatea financiară
2.Caracteristici ale operaţiunilor de piaţă monetară derulate de BCE în contextul crizei
financiare
3.Caracteristici ale operaţiunilor de piaţă monetară derulate de BNR după prăbuşirea Lehman
Brothers
4.Evaluarea produselor de acoperire a riscului valutar oferite pe piaţa din România
5.Interacţiuni între piaţa monetară şi piaţa valutară în gestionarea lichidităţilor pe termen
foarte scurt
6.Specificităţi ale operaţiunilor cu titluri de stat în România
7.Comparaţie între piaţa de titluri de stat în SUA şi piaţa de titluri de stat în Uniunea

Europeană (sau zona euro)
8.Evoluţii ale pieţei titlurilor de stat din zona euro în condiţiile unificării monetare
9.Specificul pieţei contractelor REPO în zona euro în comparaţie cu România
10.Evaluarea randamentelor la maturitate pentru instrumente ale pieţei monetare denominate
în diverse monede
11.Analiză comparativă: tranzacţii valutare speculative vs. arbitraj valutar
12.Pieţe europene pentru instrumente valutare derivate

4. CONTABILITATE ȘI AUDIT BANCAR (Standarde internaţionale
de raportare financiară,
Contabilitate bancară aprofundată, Audit bancar, Combinări de întreprinderi, fuziuni și achiziții)

Prof.univ.dr. Elena Zaharciuc
1. Contabilitatea, controlul operaţiunilor de casă în lei şi devize
2. Contabilitatea decontărilor interbancare în lei şi devize
3. Contabilitatea operaţiunilor cu cecuri şi carduri în lei şi devize
4. Contabilitatea şi controlul creditării persoanelor fizice în lei şi valută
5. Contabilitatea şi controlul creditării persoanelor juridice în lei şi valută
6. Contabilitatea şi controlul operaţiunilor de scontare şi factoring
7. Contabilitatea şi controlul cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor la o bancă
8. Contabilitatea şi controlul operaţiunilor de cont curent, depozite şi carduri la o bancă
9. Contabilitatea provizioanelor pentru risc de credit şi dobândă, aferente operaţiunilor de
creditare a clientelei
10. Elaborarea şi auditul extern al situaţiilor financiare la o bancă
Conf.univ.dr. Olga Potecea
1. Abordarea comparativa a prevederilor IFRS şi USGAAP şi reglementările contabile
actuale în România
2.
Studiu de caz privind prezentarea situaţiilor financiare: IAS 1 Prezentarea situaţiilor
financiare; IAS 7 Situaţia fluxurilor de numerar; IAS 37 Provizioane, datorii contingente şi
active contingente; IAS 24 Prezentarea informaţiilor referitoare la tranzacţiile cu părţi afiliate;
IAS 10 Evenimente ulterioare datei bilanţului
3. Studiu de caz privind evaluarea şi recunoaşterea elementelor bilanţiere: IAS 16
Imobilizări corporale; IAS 38 Active necorporale; IAS 36 Deprecierea activelor; IAS 17
Leasing; IAS 2 Stocuri; IAS 11 Contracte de construcţii; IAS 12 Impozitul pe profit
4. Studiu de caz privind evaluarea şi recunoaşterea elementelor contului de profit şi pierdere:
IAS 18 Venituri din activităţi curente; IAS 20 Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi
prezentarea informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală; IAS 21 Efectele variaţiei
cursurilor de schimb valutar; IAS 23 Costurile îndatorării
5. Studiu de caz privind situaţii financiare consolidate: IFRS 3 Combinări de întreprinderi; IAS
27 Situaţii financiare consolidate şi separate, IAS 28 Investiţii în întreprinderi asociate, IAS 31
Interese în asocierile în participaţie
6. Studiu de caz privind adoptarea pentru prima dată a IFRS (IFRS 1)

