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Universitatea SPIRU HARET 
FACULTATEA DE FINANŢE ŞI BĂNCI BUCUREŞTI 

 
 

Lista 
temelor de cercetare propuse pentru disciplina 

Proiecte financiar-bancare 
anul universitar 2011-2012 

 
 

Conducător ştiin ţific - Prof.univ.dr. Pistol M. Gheorghe 
 

A. Marketing 
 
1. Piaţa, principala componentă a mediului extern al instituţiei financiar-bancare 
2. Importanţa marketingului în economia concurenţială 
3. Importanţa activităţii de marketing în activitatea firmei moderne 
4. Rolul şi locul marketingului în activitatea financiar-bancară 
5. Particularităţile mediului extern al firmei în etapa actuala de dezvoltare a economiei româneşti 
6. Perfecţionarea organizării activităţii de marketing în cadrul SC ......................... 
7.       Importanţa organizării de marketing în cadrul instituţiilor bancare 
8.       Marketingul bancar – componentă esenţială a marketingului modern 
9.       Mixul de marketing bancar. Particularităţile acestuia în cadrul Băncii……………. 
10. Locul şi rolul mixului de marketing în activitatea firmei moderne 
11. Perfecţionarea mixului de marketing în activitatea firmei moderne 
12. Importanţa activităţii de marketing în cadrul Băncii ................... 
13. Particularităţile politicii de marketing în cadrul Băncii…………… 
14. Politica de produs bancar. Particularităţile acesteia în perioada actuală 
15. Locul preţului în cadrul mixului de marketing 
16. Particularităţile preţului şi ale politicii de preţ în condiţiile actuale 
17. Perfecţionarea mixului de distribuţie în cadrul S.C.................... 
18. Distribuţia produselor şi serviciilor financiar-bancare 
19. Distribuţia fizică a serviciilor financiar-bancare (logistica) 
20. Analiza sistemului comunicaţional în cadrul firmei moderne 
21. Promovarea vânzărilor în cadrul S.C............................ 
22. Impactul publicităţii asupra eficienţei activităţii economice a S.C................ 
23. Perfecţionarea mixului promoţional în cadrul S.C...................... 
24. Rolul şi locul sistemului informaţional în activitatea de marketing 
25. Procesul decizional de marketing. Caracteristici specifice ale acestuia în marketingul bancar 
26. Locul şi rolul programului de marketing în activitatea S.C................................ 
27. Program de marketing privind distribuţia produsului pe piaţa internă 
28. Locul şi rolul managementului activităţii de marketing în activitatea bancară (pe exemplul unei 

bănci) 
29. Consumul şi comportamentul de consum pentru bunuri şi servicii 
30. Cercetarea comportamentului consumatorului de produse financiar bancare 
31. Mutaţii în comportamentul consumatorului de produse şi servicii bancare în etapa actuală 
32. Implicaţiile comportamentului consumatorului asupra politicii de marketing a băncii 
33. Analiza factorilor care influenţează comportamentul consumatorului 
34. Rolul şi locul cercetărilor de marketing în procesul decizional 
35. Utilizarea cercetărilor de marketing în activitatea financiar-bancară 
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B. Negocieri 
 
36. Locul şi rolul negocierii în economia concurenţială 
37. Importanţa negocierii în activitatea financiar-bancară 
38. Negocierea – atribut al managementului modern  
39. Rolul informaţiei în procesul de negociere 
40. Negocierea – componentă de bază a procesului de comunicare 
41. Negocierea – principala formă de comunicare în relaţiile interumane 

 
 

Conducător ştiin ţific - Prof.univ.dr. Balu Mariana Elena 
 

Analiză economico-financiară 
 
42. Analiza  economico-financiară  a  resurselor umane la firma... 
43. Analiza diagnostic privind căile de creştere a rentabilităţii firmei .... 
44. Analiza economico-financiară a indicatorilor privind cheltuielile firmei ... 
45. Analiza economico-financiară  a evoluţiei nivelului, structurii, gradului de ocupare a forţei de 

muncă în cadrul firmei ... în perioada .......... 
46. Analiza bonităţii firmei.... 
47. Analiza economico-financiară a rentabilităţii şi riscurilor firmei.... 
48. Analiza economico-financiară  a cheltuielilor salariale şi a salarizării la firma... 
49. Analiza economico-financiară  a  datoriilor  firmei.... 
50. Analiza economico-financiară  a activelor imobilizate firmei.... 
51. Analiza echilibrului financiar al firmei... 
52. Analiza economico-financiară a lichidităţii şi solvabilităţii privind activitatea firmei.... 
53. Analiza economico-financiară  structurii financiare a firmei.... 
54. Analiza  rentabilităţii activităţii şi a pragului de rentabilitate la firma .... 
55. Analiza principalelor rezultate financiare ale firmei... 
56. Analiza consecinţelor modificării valorii adăugate asupra performanţelor economico-financiare 

ale firmei.... 
57. Analiza situaţiei generale a activităţii unei firme pe baza indicatorilor valorici. 
58. Analiza diagnostic a cheltuielilor fixe şi variabile. 
59. Analiza diagnostic a cheltuielilor materiale. 
60. Analiza diagnostic a cheltuielilor cu personalul. 
61. Analiza performanţelor firmei pe baza rentabilităţii. 
62. Analiza poziţiei financiare a firmei.... 
63. Analiza economico-financiară  a gradului de îndatorare al firmei.... 
64. Analiza economico-financiară  a vitezei de rotaţie a activelor circulante în firma ... 
65. Analiza economico-financiară   a situaţiei generale a veniturilor firmei... 

 
Statistică 

 
66. Analiza statistică a şomajului în România în perioada .... 
67. Analiza statistică a fenomenului de migraţie în România în perioada .... 
68. Analiza statistică a fenomenului de „sărăcie ” în România. 
69. Analiza statistico-economică a eficienţei activităţii de export a României în perioada... 
70. Analiza statistică a corelaţiei între dintre consumul de materiale şi eficienţă (pe exemplul unei 

ramuri industriale). 
71. Analiza statistico-economică  a sectorului privat în economia României. 
72. Analiza corelaţiei dintre productivitatea muncii şi salariul mediu la nivel macroeconomic. 
73.  Analiza statistico-economică a stării economiei  României. 
74. Analiza statistico-economică a eficienţei utilizării producţiei de energie (pe ramuri şi judeţe). 
75. Analiza statistico-economică a structurii şi dinamicii potenţialului economic al judeţului... 
76. Analiza statistico-economică a profitului unei firme... 
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77. Analiza şi prognoza  consumului de bunuri alimentare şi nealimenatare cu ajutorul metodelor 
statistice. 

78.   Analiza evoluţiei natalităţii populaţiei în România şi influienţa acesteia asupra creşterii 
populaţiei. 

79. Măsurarea şi analiza nivelului şi evoluţiei ratei inflaţiei în perioada…….. 
80. Modele  statistice de analiză a proceselor inflaţioniste într-o economie de piaţă. 
81. Metode statistice utilizate  în analiza procesului de formare a preţurilor într-o economie de 

piaţă. 
82. Proiectarea unui sondaj statistic de prospectare a pieţei. 
83. Proiectarea unui sondaj on-line (pe internet). 
84. Procesul de îmbătrânire demografică a populaţiei României. Consecinţele demografice şi social 

–economice. 
85. Utilizarea analizei dispersionale în studiul raportului cerere-ofertă în turism. 
86. Utilizarea metodelor regresiei şi corelaţiei în luarea deciziilor la nivelul unei firme. 
87.   Utilizarea metodelor statistice de analiză a corelaţiei pentru studiul rezultatelor economice-

financiare ale firmei ... 
88.  Utilizarea metodelor statistice în  analiza comparaţiilor internaţionale. 
89. Utilizarea analizei dispersionale in studiul ocupării forţei de muncă. 
90. Utilizarea metodelor statistice de analiză a eficienţei utilizării fondurilor fixe la firma... 

 
 

Conducător ştiin ţific - Prof.univ.dr. Dumitru Marin 
 

Finanţele întreprinderii 
 
91. Studiu privind creditarea unei  S.C...................  
92. Contribuţia întreprinderii la formarea bugetului statului. 
93. Optimizarea stocurilor la S.C. ….. 
94. Analiza stopării la sursă a obligaţiilor salariaţilor la S.C............ 
95. Sursele de finanţare a investiţiilor la S.C. ….. 
96. Creditarea microîntreprinderii .... 
97. Rolul creanţelor în finanţarea activităţii I.M.M..... 
98. Fondul de rulment – sursă de finanţare a activelor circulante la S.C..... 
99. Fundamentarea necesarului de finanţare a exploatării la S.C............... 
100. Studiu financiar-contabil privind dimensionarea stocurilor la S.C..... 
101. Studiu de caz privind optimizarea structurii financiare a întreprinderii. 
102. Studiu de caz privind analiza stării de echilibru financiar pe bază de bilanţ. 
103. Analiza fluxurilor financiare şi elaborarea tabloului de finanţare la S.C. ….. 
104. Întocmirea planului de trezorerie la o societate comercială...... 
105. Studiu de fezabilitate pentru o investiţie la S.C. ….. 
106. Studiu de caz: Impactul creditului asupra rezultatelor financiare ale S.C. ….. 
107. Gestiunea financiară a activelor şi pasivelor circulante la S.C.............. 
108. Gestiunea financiară a stocurilor la S.C. ….. 
109. Gestiunea financiară a creanţelor la S.C. ….. 
110. Analiza rezultatelor financiare la S.C. ….. 
111. Optimizarea fondului de rulment de finanţare a activelor circulante. 
112. Sursele de finanţare a investiţiilor la S.C. ….. 
113. Rolul creditelor pe termen scurt în finanţarea S.C. ….. 
114. Analiza stării de echilibru financiar pe bază de bilanţ la S.C..... 
115. Fundamentarea şi perfecţionarea bugetului de trezorerie la S.C. ….. 
116. Planificarea financiară prin intermediul ratelor de rotaţie a capitalurilor. 
117. Întocmirea planului de trezorerie la S.C................................. 
118. Aspecte financiare privind activele şi pasivele la S.C. ….. 
119. Studiu de caz: Impactul creditării asupra rezultatelor financiare ale unei S.C. 
120. Diagnosticul riscului financiar al  S.C......................... 
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121. Optimizarea costului finanţării S.C. cu structura financiară a acesteia. 
122. Fundamentarea planului de finanţare pe termen lung la S.C. ….. 
123. Impactul volumului producţiei pentru export asupra rezultatelor S.C...... 
124. Analiza stopării la sursă a obligaţiilor la S.C........... 
125. Amortizarea activelor imobilizate la S.C. ….. 
 
 

Conducător ştiin ţific - Prof.univ.dr. Manolescu Gheorghe  
 

Monedă şi credit 
 
126. Caracteristicile monedei, formele şi evoluţia acestora. 
127. Puterea de cumpărarea şi convertibilitatea monedei. Cazul leului. 
128. Structura şi organizarea sistemului financiar. 
129. Rolul, caracteristicile, gruparea şi impactul activelor financiare. 
130. Cererea, oferta de monedă şi echilibrul acestora. 
131. Inflaţia şi echilibrul monetar. 
132. Sistemul monetar european. 
133. Pieţele financiare internaţionale şi caracteristicile acestora. 
134. Globalizarea şi sistemul financiar internaţional.  
135. Globalizarea financiară şi efectele acesteia. 
136. Euro: evoluţie, curs şi implicaţiile monedei europene unice. 
137. Canalele de transmitere a politicii monetare. 
138. Evoluţia cursului de schimb al leului şi factorii determinativi. 
139. Politica monetară a BNR şi efectele acesteia asupra evoluţiei economice. 
140. Integrarea monetară şi piaţa unică europeană. 
141. Zone monetare optime şi convergenţa monetară. 
142. Piaţa interbancară şi evoluţia acesteia în România. 
143. Piaţa valutară: concept, caracteristici, funcţionare. Piaţa valutară în România. 
144. Instrumentele şi tranzacţiile pieţei monetare. 
145. Politica monetară şi mecanismele de transmitere a acesteia.  
146. Obiective şi instrumente ale politicii monetare europene. 
147. Politici financiare în cadrul UEM. 
148. Convergenţa sistemelor financiar-bancare europene.  
149. Impactul şi limitele politicii monetare. Efectele acesteia în România 
150. Cantitatea de monedă, lichiditatea şi creaţia monetară. 
151. Instituţiile financiare ale UEM. Caracterizare şi rolul acestora. 
152. România în cadrul relaţiilor financiare europene. 
153. Integrarea României în UEM şi adoptarea monedei unice (euro). 
154. Structura, evoluţia şi supravegherea sistemului bancar european. 
155.  Funcţiile şi operaţiile băncii centrale. Cazul BNR. 
156. Reglementarea şi supravegherea bancară. Politica de reglementare a BNR. 
157. Mijloace, modalităţi şi instrumente de plată. 
158. Riscurile sistemului de plăţi. 
159. Sistemul de plăţi european şi integrarea financiară. 
160. Cardul şi plăţile prin card. 
161. Analiza financiară şi monetară: instrumente şi aspecte esenţiale. 
162. Intermedierea financiară şi pieţele financiare. Caracteristici şi evoluţie. 
163. Sistemul bancar şi structura acestuia. 
164. Integrarea pieţelor financiare europene. Serviciile financiare. 
165. Băncile comerciale şi instituţii de depozit  similare. 
166. Economia instituţiilor de depozit. Bilanţul şi operaţiunile bancare. 
167. Creditarea economiei: fundamente, funcţii, forme.  
168. Analiza şi evaluarea riscurilor bancare. 
169. Riscurile bancare în România. Caracterizare şi implicaţii. 
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170. Rata dobânzii: concept, forme, categorii, determinare. 
171. Analiza evoluţiei ratei dobânzii în România. 
172. Creditarea firmelor: forme, instrumente, riscuri. 
173. Creditarea pe termen lung şi importanţa acesteia. Situaţia în România. 
174. Creditarea consumului: forme, instituţii, instrumente, costuri. 
175. Creditarea ipotecară: instituţii, instrumente, administrare. 
176. Strategia integrării României în UEM.  Cerinţe şi perspective. 
177. Perspectiva consolidării zonei euro. Politici comunitare viitoare. 
178. Piaţa valutară internaţională: conţinut, sferă, riscuri, arbitraje. 
179. Balanţa de plăţi: concept, structură, echilibru. 
180. Expansiunea, internaţionalizarea şi diversificarea bancară internaţională. 
181. Circulaţia internaţională a capitalurilor. Analiză, evaluare, impact.  
182. Politica monetară a României. Caracterizare. 
183. Politica de credit în România. Garantare şi reglementare. 
184. Strategii bancare de dezvoltare, diversificare, expansiune. 
185. Probleme şi obstacole ale realizării echilibrului financiar. Soluţii. 
186. Convergenţa şi armonizarea monetară europeană. Criterii, probleme, perspective. 
187. Experienţe internaţionale referitoare la politica monetară. 
188. Politica monetară a Băncii Centrale Europene. 
 

 
Conducător ştiin ţific - Prof.univ.dr. Mihai Ilie  

 
Management financiar bancar 

 
189. Analiza bonităţii Companiei ”X” pe baza bilanţului şi a contului de profit si pierdere 
190. Caracteristicile politicii monetare a Băncii Centrale in perioada de postaderare a României la 

Uniunea Europeana 
191. Sistemul bancar romanesc actual: structura, caracteristici, prognoza evoluţie 
192. Rolul întreprinderilor mici si mijlocii in consolidarea economiei româneşti 
193. Dezvoltarea ofertei de produse si servicii bancare in România în perioada actuală.  
194. Managementul lichidităţii bancare pe exemplul Băncii Comerciale ”Y” 
195. Decontările fără numerar. Propuneri de accelerare a transferurilor de fonduri 
196. Analiza activităţii de retail banking la Banca Comerciala ”Y” 
197. Operaţiuni bancare privind acordarea de credite corporate, pe exemplul Băncii Comerciale ”Y” 
198. Managementul riscului (de credit, de piaţa, operaţional), pe exemplul  Băncii Comerciale ”Y” 
199. Performanta financiara a unei societăţi bancare, reflectata prin intermediul indicatorilor 

specifici   la Banca Comerciala ”Y” 
200. Finanţarea comerţului - instrumente, modalităţi, tehnici 
201. Investitiile imobiliare si creditul bancar. Creditul imobiliar si creditul ipotecar 
202. Particularitati ale creditelor de consum - linia de credit; creditul nenominlizat; creditul pentru 

achiziţii de bunuri şi servicii; creditul pentru nevoi personale 
203. Rolul concurentei in dezvoltarea produselor bancare de economisire  
204. Rolul concurentei in dezvoltarea produselor bancare de creditare 
205. Gestionarea riscurilor bancare prin utilizarea serviciilor unor institutii specializate (Centrala 

Riscurilor Bancare; Centrala Incidentelor de Plati; Biroul de Credit; Arhiva Electronica; 
Oficiul  pentru National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor etc.) 

206. Măsurile anticriză promovate de autorităţile române. 
207. Criza financiara mondiala – cauze si efecte 
208. .Evoluţia creditului neguvernamental în ultimii trei ani şi implicaţiile sale asupra economiei 
româneşti. 

209. Situaţia economiei României la finele anului 2010 
210. Măsuri de protejare  a băncilor împotriva riscurilor. Provizioanele de risc. 
211. Clasificarea creditelor pe categorii de calitate şi măsuri de reducere a creditelor 

neguvernamentale.  
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212. Acordul de împrumut al României cu FMI şi CE şi implicaţiile sale asupra economiei. 
213. Instituţiile financiare nebancare (IFN) şi rolul lor în economie. 
214. Programul guvernamental „ Prima Casă” şi impactul său asupra pieţei locuinţelor. 
215. Învăţăminte ce trebuie avute în vedere ca urmare a actualei crize financiare. 
216. Acreditivul – instrument de plată şi de finanţare în comerţul internaţional. 
217. Garanţiile creditelor.  
218. Conflictul bănci – clienţi în privinţa comisioanelor bancare. 
219. Rolul reţelei teritoriale în dezvoltarea afacerilor la banca comercială Y. 
220. Contractele de credit şi cele de garanţii utilizate în principalele bănci comerciale din România. 
221. Rolul EXIMBANK în promovarea exporturilor româneşti. 
 

 
Conducător ştiin ţific - Prof.univ.dr. Zaman Gheorghe  

 
Eficienţă economică 

 
222. Studiu de fezabilitate – cu accent pe eficienţa economică şi financiară. Studiu de caz. 
223. Metode şi modele de optimizare ca instrument al eficienţei economice statice şi dinamice. 
224. Metode de determinare a eficienţei economice bazate pe probabilităţi, risc şi incertitudine. 
225. Analiza statică şi dinamică a factorilor eficienţei economice pe cazul unei societăţi comerciale. 
226. Eficienţa macroeconomică şi echilibrele interne şi externe ale creşterii durabile. 
227. Productivitatea muncii – factor al eficienţei economice. Analiză factorială la nivel de firmă. 
228. Societăţile de investiţii din România şi rolul lor în procesul de economisire şi creştere 

economică. 
229. Sursele de finanţare a investiţiilor. Studiu de caz. 
230. Factori determinanţi şi forme de manifestare a motivaţiei decizionale în domeniul investiţiilor 

străine directe. 
231. Externalităţile pozitive şi negative în contextul optimului economic şi social. 
232. Analiza sistemului de indicatori ai eficienţei şi competitivităţii economice în cadrul European 

Innovation Scoreboard. 
233. Aspecte privind convergenţa dintre România şi U.E. în domeniul eficienţei şi competitivităţii 

globale. 
234. Ecoeficienţa – factor al dezvoltării durabile. 
235. Finanţarea proiectelor de mediu prin intermediul instrumentelor structurale. 
236. Eficienţa şi competitivitatea economică în contextul integrării României în U.E. 
237. Tendinţe în reglementările internaţionale privind investiţiile străine directe. 
238. Analiza eficienţei economice a activelor corporale fixe la nivelul unei firme. 
239. Eficienţa economică a investiţiilor în cercetare-inovare. Studiu de caz. 
240. Analiza factorilor de eficienţă macroeconomică din Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 

2007-2013 al României aprobat de U.E. 
241. Factorii de creştere a eficienţei economico-sociale a investiţiilor în infrastructura publică. 
242. Analiza macroeconomică a  investiţiilor şi comportamentului investiţional. 
 
 

Conducător ştiin ţific - Prof.univ.dr. Popescu Ion 
 

Econometrie şi previziune economica 
 

243. Componentele strategiei operaţionale 
244. Metoda de planificare a materialelor MRP 
245. Avantajele planificării materialelor prin metoda Just in time 
246. Criterii de performanţă a operaţiunilor 
247. Metode de îmbunătăţire a performanţei operaţiunilor 
248. Conceptul de sistem-cadru pentru interpretarea fenomenului econometric 
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249. Aspecte generale privind modelele econometrice 
250. Documentarea şi metode de previziune calitativă 
251. Tipologia metodelor de previziune 
252. Riscul în previziune 
253. Metode grafice de previziune preliminară 
254. Instrumente de previziune utilizate în activitatea managerială 
255. Modelele seriilor de timp 
256. Măsurarea acurateţei previziunii 
 

 
Conducător ştiin ţific - Conf.univ.dr. Cioponea Mariana-Cristina  

 
Finanţe 

 
257. Impozitele directe: structură, efecte economice şi sociale 
258. Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România 
259. Locul şi rolul impozitelor directe în resursele financiare publice 
260. Rolul impozitelor indirecte în etapa actuală de dezvoltare 
261. Sistemul fiscal al României: caracterizare generală, posibilităţi de perfecţionare 
262. Bugetul de stat al României – principalul plan financiar al statului la nivel central 
263. Repartizarea veniturilor şi cheltuielilor între verigile sistemului bugetului consolidat al 

României 
264. Studiu privind veniturile şi cheltuielile publice în România în condiţiile trecerii la economia de 

piaţă 
265. Politici bugetare şi fiscale promovate de România în perioada de tranziţie 
266. Reforma fiscală – parte componentă a reformei economice 
267. Politica statului român privind formarea resurselor financiare publice în etapa tranziţiei la 

economia de piaţă 
268. Politici de dezvoltare zonală realizate prin instrumente bugetare 
269. Analiza indicatorilor bugetari: proiect vs execuţie 
270. Analiza veniturilor şi cheltuielilor publice în România în perioada de tranziţie 
271. Rolul impozitelor indirecte în sistemul fiscal din România 
272. Presiunea fiscală şi efectele ei în economia de piaţă 
273. Rolul şi locul impozitelor directe în structura veniturilor publice din Români 
274. Autonomia finanţelor publice locale în România, în perioada tranziţiei la economia de piaţă 
275. Descentralizarea serviciilor publice. Autonomia locală decizionalăAutonomia finanţelor 

publice locale în România, între deziderat şi realitate 
276. Bugetele locale, instrumente de realizare şi consolidare a autonomiei administraţiei publice 

locale 
277. Reforma fiscală din România. Obiectivele şi modul de înfăptuire a acesteia în perioada de 

tranziţie la economia de piaţă 
278. Elaborarea şi fundamentarea bugetelor locale; posibilităţi de asigurare a echilibrului bugetar 

local 
279. Rolul impozitelor şi taxelor locale în constituirea veniturilor unităţilor administrativ-teritoriale 
280. Cheltuielile publice: nivel, destinaţie şi conţinut economic; opţiuni şi priorităţi; eficienţă şi 

eficacitate 
281. Analiza sistemului cheltuielilor publice în România 
282. Analiza constituirii veniturilor şi repartizării cheltuielilor publice din România în perioada 

actuală 
283. Analiza comparativă a impozitelor directe şi indirecte la nivelul bugetului de stat în România 

în perioada de tranziţie 
284. Disciplina fiscală în România între deziderat şi realitate 
285. Rolul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor în asigurarea resurselor financiare ale statului 
286. Impozitele locale – surse de venituri ale administraţiilor locale 
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Conducător ştiin ţific - Conf.univ.dr. Corbu Ion 

 
A.  Gestiunea instituţiilor publice 

 
287. Importanţa instituţiilor publice în statul de drept 
288. Rolul şi importanţa instituţiilor publice europene. 
289. Management şi performanţă în instituţiile publice 
290. Elaborarea strategiei în cadrul unei instituţii publice. 
291. Analiza SWOT a activitatii desfasurate de o institutie publica 
292. Managementul achiziţiilor publice. 
293. Fundamentarea unui proiect de necesitate publică.  
294. Evaluarea si analiza financiara a proiectelor publice.  
295. Adoptarea deciziei în instituţia publică 
296. Recrutarea şi selecţia personalului în administraţia publică 
297. Evaluarea personalului în instituţia publică 
298. Recrutarea, formarea şi promovarea funcţionarului public 
299. Managementul schimbării in instituţiile publice 
300. Recrutarea,selectia,numirea si atestarea functionarilor publici din Romania.  
301. Standarde europene in domeniul administratiei publice. 
302. Cultura organizatională în instituţiile publice. 
303. Stimularea şi motivarea functionarilor publici.Studiu de caz. 
304. Analiza diagnostic şi evaluarea unui serviciu public existent. 
305. Programe naţionale de finanţare a serviciilor publice. Studiu de caz. 
306. Programe europene de finanţare a serviciilor publice. Studiu de caz. 
307. Accesarea fondurilor din programele europene 
308. Reforma în instituţiile publice 
309. Instituţiile publice şi integrarea europeană 
310. Eficienţa, eficacitatea şi calitatea serviciilor publice. 
 

B. Pieţe de capital şi burse de valori   
 
311. Rolul pieţei de capital în finanţarea şi dezvoltarea economiei. 
312. Bursa de valori - principala piaţă financiară secundară. 
313. Influenţa statului pe piaţa de capital. 
314. Globalizarea pieţelor internaţionale de capital. 
315. Bursa de valori – organizare, functionare, rol 
316. S.S.I.F. si rolul lor pe piata secundara de capital 
317. Utilizarea instrumentelor financiare derivate 
318. Tranzactii futures la BMFMS 
319. Obligatiuni municipale: emisiune, tranzactionare, rascumparare 
320. Emisiunea si cotarea actiunilor pe piata de capital 
321. Tranzactii la termen pe piata valutara 
322. Indicii bursieri si utilizarea acestora 
323. Dezvoltarea tranzactiilor cu obligatiuni la BVB 
324. Modalitati de decontare a tranzactiilor pe piata internationala 
325. Performantele fondurilor de investitii 
326. Cotarea actiunilor la BVB 
327. Evaluarea si emisiunea obligatiunilor pe piata bursiera 
328. Rolul organismelor de plasament colectiv pe piata de capital 
329. Diversificarea portofoliului de active financiare, cale de diminuare a riscului financiar 
330. Evaluarea si gestiunea portofoliului de active financiare 
331. Informatizarea pieţelor de capital şi sistemele de tranzacţionare utilizate pe acestea în România. 
332. Traderul, dealerul şi brokerul – utilizatori ai sistemelor informatice. 
333. Modele de evaluare şi gestiune  optimă a portofoliului de active financiare. 
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334. Modele de evaluare a performanţelor unui portofoliului de active financiare. 
335. Modele de evaluare a opţiunilor şi a altor produse financiare derivate. 
336. Analiza oportunităţii şi a procedurii de introducere în bursă a unei societăţi comerciale. 
337. Piaţa extrabursieră: organizare, funcţionare, rol şi posibilităţi de dezvoltare. 
338. Evaluarea acţiunilor şi a obligaţiilor pe piaţa bursieră. 
339. Piaţa fondurilor de investiţii (pe exemplul României). 
340. Societăţile de servicii de investiţii financiare ca operatori ai burselor de valori. 
341. Analiza evoluţiei pieţei de capital de la înfiinţare şi până în prezent. 
342. Evoluţia indicilor BET-C, BET şi BET-FI ai Bursei de Valori Bucureşti de la lansarea lor şi până în 

prezent. 
343. Societăţile de investiţii din România şi rolul lor în procesul de economisire şi creştere economică. 
344. Societăţile de intermediere şi rolul lor pe piaţa de capital în România. 
345. Cotarea valorilor mobiliare – sursă de finanţare a întreprinderile. 
346. Studiu comparativ privind evoluţia pieţelor de capital în ţările aflate în tranziţie. 
347. Accesul României pe piaţa euroobligaţiunilor şi eurocreditelor. 
348. Accesul României la resursele instituţiilor financiar-monetare şi bancare internaţionale. 
349. Analiza bursieră a valorilor mobiliare ce contează la BVB sau RASDAQ. 
350. Utilizarea analizei tehnice în previziunea evoluţiei cursurilor bursiere. 
351. Modelul Markowitz de evaluare a performanţei unui portofoliu de 2 şi de 3 titluri financiare (valori 

mobiliare). 
352. Modelul Sharpe simplificat (diagonal) de evaluare a portofoliului de titluri. 
353. Optimizarea portofoliului de titluri riscante şi de titluri fără risc (CML). 
354. Utilizarea CAPM în selecţia proiectelor de investiţii. 
355. Utilizarea modelului de arbitraj APT pentru estimarea rentabilităţii titlurilor financiare. 
356. Evaluarea titlurilor financiare pe piaţa primară şi secundară de capital. 
 
 

Conducător ştiin ţific - Conf.univ.dr. Braicu Cezar 
 

Management; Economia întreprinderii 
 
357. Reproiectarea sistemului organizatoric al societatii comerciale....... 
358. Reproiecterea sistemului informaţional/ decizional al societatii comerciale....... 
359. Planul de afaceri al societatii comerciale........................ 
360. Managementul unei societati comerciale. 
361. Analiza diagnostic a unei S.C. …………………. 
362. Implicatiile procesului de globalizare asupra mediului de afaceri din Romania. 
363. Implementarea managementului calitatii totale la o S.C. 
364. Strategii de internationalizare a unei firme. 
365. Analiza mediului de afaceri la S.C.  ……………. 
366. Managementul transferului international de tehnologie la S.C. 
367. Cultura organizationala la S.C. …………. 
368. Cresterea eficientei economice prin motivarea personalului. 
369. Aplicarea managementului prin obiective la S.C. ………… 
370. Aplicarea managementului prin proiecte la S.C. …………….. 
371. Probleme actuale ale managementului resurselor umane la S.C. ………………… 
372. Analiza riscului investitional la S.C. ………………. 
373. Motivarea resurselor umane la S.C. ………………. 
374. Managementul riscului in cadrul S.C….. 
375. Strategia de management a unei S.C. ………….. 
376. Metode de evaluare si diagnosticare a riscului investiţional la SC …………… 
377. Planificarea strategica a dezvoltării SC ………… 
378. Politica de creditare la banca ................... 
379. Analiza si evaluarea riscurilor la  sc...................... 
380. Strategii de dezvoltare la societatea  ....................... 
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Conducător ştiin ţific - Conf.univ.dr. Ionescu Eduard 

 
Preţuri şi concurenţă. Operaţiuni de plăţi şi compensări. Gestiunea portofoliilor 

 
381. Preţurile, concurenţa şi bunăstarea consumatorilor. Studiu pe exemplul României. 
382. Reglementarea protecţiei concurenţei economice în România şi adaptarea ei la acquis-ul 

comunitar. 
383. Preţul şi practicile anticoncurenţiale: Studiu asupra unor asemenea practici în România 
384. Formarea preţurilor produselor agricole. Studiu pe exemplul României privind formarea 

preţurilor la aceste produse. 
385. Formarea preţurilor bunurilor publice. Studiu pe exemplul României privind formarea 

preţurilor acestor bunuri; 
386. Formarea tarifelor pentru servicii. Studiu pe exemplul României privind formarea tarifelor 

serviciilor: 
387. Formarea tarifelor pentru servicii personale tradiţionale (de igienă corporală, reparaţii, uşurare 

a muncii casnice); 
388. Formarea tarifelor pentru servicii caracter de masă (transporturi, telecomunicaţii, activitate 

hotelieră, de gospodărire comunală şi locativă); 
389. Asigurarea stabilităţii preţurilor – obiectiv fundamental al Uniunii Europene. 
390. Formarea preţurilor în cadrul schimburilor economice internaţionale. Studiu pe exemplul unei 

firme de import-export cu studiu în România. 
391. Formarea preţurilor de ofertă la societăţile comerciale. Studiu la  societăţile comerciale privind 

strategia preţurilor de ofertă. 
392. Strategia de fundamentare a preţului noilor produse la societăţile comerciale. Studiu la  

societăţile comerciale privind modul de corelare a preţului produsului sau serviciului cu 
caracter de noutate. 

393. Alinierea ajutoarelor de stat acordate în zonele defavorizate cu acquis-ul comunitar 
394. Politica de concurenţă in Uniunea Europeană. Studiu comparativ intre două state membre ale 

uniunii europene. 
395. Concentrările economice. 
396. Concurenţa pe piaţa achiziţiilor publice. 
397. Noile orientări europene privind reglementarea comportamentelor în vânzările promoţionale. 
398. Tendinţe actuale în sectorul energetic din Uniunea Europeană comparativ cu România. 
399. Analiza oportunităţii şi a procedurii de introducere în bursă a unei S.C. 
400. Garantarea creditelor acordate de o bancă comercială. Tipuri de garanţii. 
401. Creditarea pe termen scurt a întreprinderilor. 
402. Analiza performanţelor bancare ale unei societăţi bancare. 
403. Creditul bancar – produs de bază în activitatea băncilor comerciale. 
404. Managementul riscului bancar la o societate bancară. 
405. Activitatea societăţilor de investiţii în condiţii inflaţioniste. 
406. Retail banking. 
407. Riscurile în procesul de creditare şi gestionarea lor. 
408. Creditarea persoanelor juridice.  
409. Categorii de credite acordate agenţilor economici. 
410. Produse şi servicii bancare oferite peroanelor fizice. 
411. Modalităţi de decontare a plăţilor între societăţile bancare. 
412. Cecul – instrument de plată internaţional. 
413. Finanţarea şi creditarea unei societăţi comerciale. 
414. Cardul – modalitate de plată- prezent şi viitor. 
415. Poziţia şi rolul CEC în sistemul bancar românesc. 
416. Managementul depozitelor bancare şi modalităţi de asigurare şi reasigurare a acestora la 

banca..... 
417. Caracteristicile concurenţei în spaţiul financiar bancar. Studiu comparativ între două bănci…. 
418. Ratingul bancar - instrument de consolidare al supravegherii prudenţiale. 
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419. Politica de dobânzi a băncilor comerciale şi efectele acesteia asupra performanţelor financiare 
420. Bursa de Valori Bucureşti. Organizare, funcţionare. Rol; 
421. Sistemele informatice utilizate până în prezent de BVB; 
422. Evoluţia indicilor bursieri în intervalul........ 
423. Organizarea şi funcţionarea pieţei de capital în (România etc.) 
424. Instrumentele financiare; 
425. Tranzacţii bursiere; 
426. Istoria apariţiei şi evoluţiei burselor de valori pe plan mondial; 
427. Apariţia şi evoluţia sincopată a Bursei de Valori Bucureşti. 
428. Piaţa internaţională de capital; 
429. Indici bursieri europeni, americani etc. 
430. Indicii bursieri internaţionali; 
431. Globalizarea pe piaţa internaţională de capital; 
432. Piaţa bursieră franceză, britanică. germană etc. 
433. „Cei Trei Mari“; 
434. Pieţele bursiere emergente; 
435. Mecanisme şi tehnici de gestiune a portofoliului . Studiu de caz 
436. Gestiunea portofoliului de produse derivate . Studiu de caz 
 
 

Conducător ştiin ţific - Conf.univ.dr. Popescu Angela 
 

Statistică; Analiză economico-financiară 
 
437. Observarea statistica –mijloc de cercetare a activitatii financiare la nivelul unei firme. Studiu 

de caz; 
438. Prelucrarea, prezentarea si reprezentarea datelor statistice privind activitatea bancara. Studiu de 

caz; 
439. Functiile indicatorilor statistici in analiza activitatii financiare a unei firme. Studiu de caz;  
440. Variatia si asimetria- fenomene economico-financiare la nivelul firmei. Studiu de caz; 
441. Sondajul statistic –metoda de cercetare in activitatea de fiscala; 
442. Analiza legaturilor(corelatiei) dintre activitatea de productie si activitatea financiara la nivelul 

firmei. Studiu de caz. 
443. Analiza activitatii financiare la nivelul unei banci prin metode simple de caracterizare a 

legaturilor dintre fenomene. Studiu de caz; 
444. Analiza evolutiei activitatii financiare a firmei cu ajutorul seriilor cronologice. Studiu de caz; 
445. Prognoza profitului la nivelul firmei. Studiu de caz; 
446. Metode statistice de prognoza a volumului activitatii de creditare la nivelul unei banci; Studiu 

de caz. 
447. Analiza activitatii financiare la nivelul firmei cu ajutorul indicilor statistici; 
448. Analiza corelatiei dintre potentialul uman si potentialul economic la nivelul firmei. Studiu de 

caz; 
449. Caracterizarea activitatii de comert exterior cu ajutorul indicatorilor statistici. Studiu de caz; 
450. Analiza nivelului de trai in Romania in perioada 2000-2010 cu ajutorul indicatorilor statistici. 
451. Evolutia activitatii monetare in Romania in perioada 2000-2010; 
452. Caracterizarea nivelului de trai cu ajutorul sondajului statistic.Studiu de caz. 
453. Analiza cifrei de afaceri: dinamica, structura, analiza factoriala. Studiu de caz; 
454. Analiza valorii adaugate: dinamica, structura, analiza factoriala. Studiu de caz; 
455. Analiza cheltuielilor firmei. Studiu de caz;.Analiza cheltuielilor cu dobanzile bancare. Studiu 

de caz; 
456. Analiza statistico-economica a activitatii productive si comerciale.  Studiu de caz. 
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Conducător ştiin ţific – Conf.univ.dr. Vorniceanu Marius 
 

Fiscalitate 
 
457. Combaterea evaziunii fiscale in statele membre din Uniunea Europeana; 
458. Rolul inspectiei fiscale in dezvoltarea economiei nationale; 
459. Organizarea inspectiei fiscale la un agent economic; 
460. Solutionarea solicitarilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata; 
461. Impunerea veniturilor persoanelor nerezidente; 
462. Colectarea creantelor fiscale; 
463. Impunerea veniturilor persoanelor fizice; 
464. Imbunatatirea gradului de colectare a accizelor; 
465. Internationalizarea criminalitatii economico-financiare; 
466. Paradisurile fiscale si influenta acestora asupra fiscalitatii; 
467. Rolul inspectiei fiscale in contextul globalizarii; 
468. Inspectia fiscala la companiile multinationale; 
469. Colectarea impozitelor locale; 
470. Impozitarea consumului in economia romaneasca. 
471. Rolul politicii fiscale in dezvoltarea  economica a Romaniei. 
472. Autorizarea si impozitarea jocurilor de noroc in Romania. 
473. Impozitarea companiilor afiliate.  
474. Rolul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în dezvoltarea economiei naţionale 
475. Atribuţiile şi rolul Administraţiei Finanţelor Publice  
476. Atribuţiile şi rolul Direcţiilor de impozite şi taxe locale 
 

Conducător ştiin ţific – Conf.univ.dr. Dimitriu Mihail 
 
Analiză economico-financiară 

 
477. Corelarea analizei economico-financiare cu aspectele specifice ale criza economico-financiară 

în România 
478. Criza economico-financiară şi performanţa economică a firmelor din România  
479. Analiza potenţialului economico-financiar al firmelor româneşti  
480. Tendinţe în economia reală pe baza analizei rezultatelor economico-financiare ale firmelor 

româneşti 
481. Utilizarea potenţialului economico-financiar al firmei pentru ieşirea din criza economico-

financiară actuală  
482. Corelarea analizei economico-financiare cu aspectele specifice deciziei financiare 
483. Fundamentarea procesului decizional utilizând indicatorii de performanţă financiară  
484. Cunoaşterea potenţialului de dezvoltare a firmei utilizând informaţiile contabile 
485. Modele de fundamentare a procesului decizional utilizând rezultatele analizei economico-

financiare 
486. Fundamentarea procesului decizional utilizând indicatorii de poziţie ai firmei 
487. Situaţiile economico-financiare la nivel microeconomic şi calitatea sistemului informaţional 
488. Fundamentarea deciziei utilizând informaţia contabilă în timp real 
489. Analiza pe bază de bilanţ a potenţialului firmelor din economia reală a României 
490. Poziţia financiară a firmei în condiţiile crizei economico-financiare actuale 
491. Analiza fluxurile financiare în determinarea locului firmei în mediul economico-social 
492. Performanţele economico-financiare. Comparaţi în economia reală 
 
 
 
 
 



 13

Conducător ştiin ţific – Conf.univ.dr. Cr ăciunaş Diana 
 

Statistică 
 

493. Analiza statistică a şomajului în România în perioada ..............; 
494. Analiza statistică a fenomenului de migraţie în România în perioada .......; 
495. Măsurarea rezultatelor activităţii economice cu ajutorul indicatorilor macroeconomici; 
496. Analiza statistică a proceselor din activitatea de comerţ exterior; 
497. Utilizarea metodei indicilor în analiza evoluţiei preţurilor bunurilor de consum; 
498. Corelaţia dintre evoluţia productivităţii muncii si cea a salariilor şi reflecatrea acesteia în 

evoluţia ratei inflaţiei; 
499. Metode statistice de determinare a corelaţiei dintre fenomenele economice şi sociale (studiu de 

caz); 
500. Metode statistice de prognoză bazate pe serii cronologice (studiu de caz); 
501. Metode de analiză economica cu ajutorul indicilor statistici (studiu de caz); 
502. Metode statistice de analiză  a legaturilor dintre fenomenele economice şi sociale (studiu de 

caz); 
503. Sondajul statistic în activitatea de marketing (studiu de caz); 
504. Metode statistice de determinare a trendului (studiu de caz); 
505. Metode statistice de determinare a variaţiei şi a concentrării (studiu de caz) ; 
506. Analiza productivităţii muncii cu ajutorul indicilor statistici (studiu de caz); 
507. Metode statistice de analiză a evoluţiei şi tendintei producţei (studiu de caz);  
508. Metode statistice de măsurare a legăturii dintre fenomenele economice (studiu de caz); 
509. Metode statistice de analiză a evoluţiei şi tendinţei salariului şi a productivităţii muncii la 

nivelul firmei……..; 
510. Analiza statistică a activităţii de comerţ exterior (studiu de caz); 
511. Analiza statistică a activităţii din transporturi (studiu de caz); 
512. Analiza utilizării resurselor de munca (studiu de caz): 
513. Analiza utilizării timpului de munca (studiu de caz); 

 
 

Conducător ştiin ţific - Lect.univ.dr. Mladen Luise  
 

Finanţe publice. Buget şi trezorerie 
 
514. Tendinţe structurale în dinamica bugetului de stat; 
515. Sistemul cheltuielilor publice în România; 
516. Împrumuturile de stat şi datoria publică în România; 
517. Evoluţia deficitului bugetar în România şi metodele de acoperire a acestuia  
518. Particularităţi ale bugetelor locale; 
519. Formarea şi gestionarea datoriei publice în România; 
520. Constituirea fondurilor financiare publice în România; 
521. Studiu privind impozitele indirecte şi efectele acestora în plan economic şi social; 
522. Studiu privind impozitele directe percepute în prezent în România; 
523. Analiza impozitelor indirecte percepute în România; 
524. Sistemul fiscal românesc – căi şi modalităţi de perfecţionare; 
525. Politica fiscală şi bugetară – obiective şi instrumente de relansare şi creştere a economiei; 
526. Comparaţia între împrumuturi şi impozite ca modalităţi de formare a resurselor financiare 

publice; 
527. Analiza datoriei publice în România; 
528. Impozitele locale – surse de venituri ale administraţiilor locale; 
529. Corelaţia inflaţie – deficit bugetar; 
530. Datoria externă a României – concept, indicatori de monitorizare şi evaluare; 
531. Rolul impozitelor şi taxelor în asigurarea resurselor financiare ale statului; 



 14

532. Presiunea fiscală şi efectele sale; 
533. Sistemul de organizare şi funcţionare a Trezoreriei Statului în România; 
534. Politica şi mecanismul de finanţare a deficitului bugetar; 
535. Rolul şi locul impozitelor în economie; 
536. Politici fiscale şi bugetare pentru relansarea creşterii economice naţionale. 

 
 

Conducător ştiin ţific - Lect.univ.dr. Costache Alexandru 
 

Fiscalitate 
 
537. Combaterea evaziunii fiscale in statele membre din Uniunea Europeana; 
538. Rolul inspectiei fiscale in dezvoltarea economiei nationale; 
539. Solutionarea solicitarilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata; 
540. Impunerea veniturilor persoanelor nerezidente; 
541. Colectarea creantelor fiscale; 
542. Impunerea veniturilor persoanelor fizice; 
543. Imbunatatirea gradului de colectare a accizelor; 
544. Internationalizarea criminalitatii economico-financiare; 
545. Paradisurile fiscale si influenta acestora asupra fiscalitatii; 
546. Rolul inspectiei fiscale in contextul globalizarii; 
547. Inspectia fiscala la companiile multinationale; 
548. Controlul multilateral: obiectiv al strategiei pe termen mediu a Comisiei Europene; 
549. Colectarea impozitelor locale; 
550. Impozitarea consumului in economia romaneasca. 
551. Rolul politicii fiscale in dezvoltarea  economica a Romaniei. 
552. Autorizarea antrepozitelor fiscale. 
553. Autorizarea si impozitarea jocurilor de noroc in Romania. 
554. Impozitarea companiilor afiliate.  
555. Rolul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în dezvoltarea economiei naţionale 
556. Atribuţiile şi rolul Administraţiei Finanţelor Publice  
557. Atribuţiile şi rolul Direcţiilor de impozite şi taxe locale 
 

Conducător ştiin ţific - Lect.univ.dr. Titel Negru  
 
Asigurări şi reasigurări 
 

558. Riscul - o abordare din perspectiva asigurărilor. 
559. Dinamica asigurărilor şi incidenţa acestora asupra economiei. 
560. Asigurările comerciale şi sociale ca necesitate obiectivă. 
561. Asigurările generale în România - realizări şi perspective. 
562. Asigurările de bunuri în România – structură, caracteristici, importanţă.  
563. Tarifele de prime la asigurările de bunuri. (studiu de caz la societatea.....). 
564. Asigurări de clădiri, construcţii, echipamente şi alte bunuri. (studiu de caz la societatea......). 
565. Asigurările de clădiri şi alte construcţii, precum şi modalităţile de soluţionare a daunelor la 

societatea (sau societăţile) … 
566. Asigurarea locuinţelor. (studiu de caz la societatea......). 
567. Asigurările auto casco, precum şi modalităţile de soluţionare a daunelor la societatea (sau 

societăţile). 
568. Căi şi posibilităţi de perfecţionare a asigurărilor de bunuri mobile şi imobile. 
569. Asigurările de viaţă. (studiu de caz la societatea......). 
570. Managementul şi eficienţa asigurărilor de persoane. 
571. Studiu de caz privind asigurările de răspundere civilă în transportul rutier şi feroviar, la 

societatea (sau societăţile). 
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572. Studiu de caz privind asigurările de răspundere civilă altele decât cele legate de transport, la 
societatea (sau societăţile). 

573. Asigurările de răspundere civilă auto (R.C.A.) şi modalităţile de soluţionare a daunelor la 
societatea (sau societăţile). 

574. Asigurarea creditelor. (studiu de caz la societatea.....). 
575. Asigurările de riscuri financiare şi politice (studiu de caz la societatea.....). 
576. Asigurările agricole. (studiu de caz la societatea.....). 
577. Tendinţe manifestate în plan mondial de dezvoltare a asigurărilor generale. 
578. Rezervele tehnice şi solvabilitatea asigurătorului la societatea......... 
579. Bugetul societăţii de asigurare-reasigurare …….; analiză si modalităţi de îmbunătăţire a 

acestuia în contextul actual al legislaţiei românesti. 
580. Fiscalitatea asigurărilor în context internaţional – comparaţii internaţionale privind fiscalitatea 

asigurărilor. 
581. Modalităţi concrete de identificare a riscurilor în asigurările generale, la societatea…. 
582. Reasigurarea ca modalitate de dispersare a riscului, pe exemplul uneia sau mai multor societăţi 

de asigurări. 
583. Mecanismul reasigurărilor pe exemplul uneia sau mai multor societăţi de asigurări. 
584. Activitatea de intermediere în asigurări, pe exemplul uneia sau mai multor agenţii de 

intermediere. (studiu de caz). 
585. Metode şi tehnici aplicate pentru gestionarea riscurilor, în cazul uneia sau mai multor societăţi 

de asigurări. 
586. Supravegherea societăţilor de asigurări din România. Rezultate obţinute, modalităţi de 

apropiere a legislaţiei românesti de legislaţia Uniunii Europene. 
587. Supravegherea pieţei asigurărilor în Uniunea Europeană. 
588. Supravegherea pieţei asigurărilor din România. Modalităţi concrete de realizare. 
589. Reforma sistemului de asigurări de sănătate din România. O necesitate stringentă. 
590. Asigurările de pensii private obligatorii pe exemplul uneia sau mai multor societăţi de 

asigurări. 
591. Plasamentele activelor fondurilor de pensii administrate privat. 
592. Piaţa asigurărilor din România. O analiză cantitativă şi calitativă a acesteia. 
593. Impactul aderării la Uniunea Europeană asupra pieţei asigurărilor şi reasigurărilor din 

România. 
594. Căi şi posibilităţi de investiţii la nivelul companiilor de asigurări. 
 
 

Conducător ştiin ţific – Lect.univ.dr. Covaci Brânduşa 
 

Credit şi bănci; Politici şi instituţii financiar-bancare europene 
 
595. Riscul global de creditare; principii şi evaluare 
596. Riscul individual de creditare. Bonitatea clientului creditat  
597. Protecţia băncii împotriva riscului de creditare; provizioanele şi garanţiile specifice. 
598. Analiza comparativa a creditelor oferite persoanelor fizice care lucreaza in strainatate. Studiu 

de caz la................. 
599. Analiza comparativa a depozitelor bancare oferite de .....................  
600. Acreditivul bancar – instrument de plata fara numerar. Studiu de caz la ........  
601. Studiu privind creditele acordate IMM- urilor la .............  
602. Managementul si tehnica operatiunilor de tezaur si de casierie cu exemplificare la...  
603. Managementul si tehnica operatiunilor valutare cu exemplificare la........ 
604. Managementul si tehnica operatiunilor de decontari fara numerar cu exemplificare la...... 
605. Analiza comparativă a garanţiilor bancare la creditele persoanelor fizice cu exemplificare 

la....... 
606. Analiza comparativă a garanţiilor bancare în acordarea creditelor pentru persoanele juridice la 

......... 
607. Integrare şi globalizare în sectorul industriei bancare  
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608. Sistemul european al băncilor centrale 
609. Banca Centrală Europeană – strategie şi politică monetară 
610. Cadrul operaţional al Eurosistemului (operaţiunile de open-market; - facilităţile permanente; - 

rezervele obligatorii) 
611. Evaluarea poziţiei de risc a unei bănci comerciale 
612. Metode moderne de evaluare şi protecţie la riscul individual de credit 
613. Gestiunea activelor şi pasivelor bancare 
614. Strategii, politici şi organizare bancară 
615. Creditarea şi managementul băncilor comerciale în privinţa creditării  
616. Performanţele şi riscul în bănci privind creditarea bancară 
617. Mecanismul creditării bancare – funcţionalităţi şi disfuncţionalităţi 
618. Corporate banking în contextul economiei moderne de piaţă 
619. Creditul retail şi corporate – studiu de caz pe specificul băncii ... 
620. Activitatea de creditare şi mijloacele electronice  
621. Integrarea financiară europeană 
622. Banca Centrală Europeană şi Sistemul European al Băncii Centrale 
623. Instituţiile financiare ale Uniunii Economice Europene 
624. Sistemele financiare în Uniunea Economică Europeană 
625. Pieţele şi serviciile financiare în Uniunea Europeană 
626. Politicile comune ale Uniunii Europene 
627. Politica financiară a Uniunii Economice Europene 
628. Integrarea financiar-bancară a României în Uniunea Economică Monetară 
629. Perspective ale evoluţiei Uniunii Economice Monetare 
 

Conducător ştiin ţific – Lect.univ.dr. Deaconu Petre 
 

Creditare bancară 
 
630. Creditul bancar, produs de bază în activitatea băncilor comerciale. 
631. Analiza, determinarea şi acordarea creditelor bancare pentru companii (corporate banking). 
632. Analiza, determinarea şi acordarea creditelor bancare pentru persoane fizice (retail banking). 
633. Instrumente de credit în România şi în relaţiile internaţionale. 
634. Performanţe bancare şi indicatori de exprimare. 
635. Garanţiile pentru creditele bancare acordate companiilor (corporate banking). 
636. Garanţiile pentru creditele bancare acordate persoanelor fizice (retail banking). 
637. Analiza riscurilor şi a efectelor lor asupra activităţii bancare. (pe exemplul unei banci) 
638. Creditul bancar, principala sursă de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii. 
639. Analiza privind acordarea liniilor de credit (creditul permanent) societăţilor corporate. (pe 

exemplul unei banci comerciale) 
640. Extinderea bazei de clienţi şi diversificarea produselor şi serviciilor bancare – strategie a 

sistemului bancar românesc. 
641. Creditele pentru activitatea de leasing. 
642. Rolul creditelor globale de exploatare în dezvoltarea activităţii societăţilor corporate. (pe 

exemplul unei banci comerciale) 
643. Analiza, determinarea şi acordarea creditelor ipotecare. (pe exemplul unei banci comerciale) 
644. Analiza, determinarea şi acordarea creditelor de trezorerie pentru produse cu ciclu lung de 

fabricaţie. (pe exemplul unei banci comerciale) 
645. Analiza, determinarea şi acordarea creditelor pentru echipamente (investiţii) în completarea 

surselor proprii. (pe exemplul unei banci comerciale) 
646. Credite acordate populaţiei pentru realizarea investiţiilor imobiliare. (pe exemplul unei banci 

comerciale) 
647. Analiza, determinarea şi acordarea creditelor pentru prefinanţare a exporturilor. (pe exemplul 

unei banci comerciale) 
648. Operaţiunile de factoring şi garantarea acestora.  
649. Operaţiuni bancare privind acordarea de credite pentru companii (corporate banking). 
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650. Operaţiuni bancare privind acordarea de credite pentru persoane fizice (retail banking). 
651. Operaţiuni bancare privind acordarea de credite întreprinderilor mici şi mijlocii. 
652. Operaţiuni bancare privind creditul public şi internaţional. 
653. Credite neperformante si operatiuni de recuperare la nivelul unei banci comerciale. 
654. Tehnici de creditare bancara  (pe exemplul unei banci comerciale). 
655. Scrisoarea de garantie bancara  (pe exemplul unei banci comerciale). 
656. Operatiuni bancare de plasare a resurselor. 
657. Operatiuni bancare de atragere de resurse.  
658. Factoringul si forfetarea, operatiuni moderne de finantare. 
 
 

Conducător ştiin ţific – Lect. univ.dr. Duca Aurelia 
 

Finanţe publice 
 

659. Bugetul de stat al României – principalul plan financiar al statului la nivel central 
660. Bugetul de stat în perioada post-aderare a României la Uniunea Europeană 
661. Repartizarea veniturilor şi cheltuielilor bugetare între componentele sistemului bugetar 

consolidat al României 
662. Analiza veniturilor şi cheltuielilor publice în România în perioada post-aderare la Uniunea 

Europeană 
663. Caracterizarea sistemului fiscal în perioada post-aderare a României la Uniunea Europeană 
664. Presiunea fiscală în România: amploare, dinamică, forme, efecte asupra dezvoltării durabile 
665. Analiza pârghiilor fiscale şi bugetare – instrumente de relansare a creşterii economice în 

actuala perioadă din România 
666. Locul şi rolul impozitelor directe în resursele financiare publice din România 
667. Locul şi rolul impozitelor indirecte în resursele financiare publice din România 
668. Politica fiscală în domeniul impozitelor indirecte din România, din perspectiva armonizării la 

reglementările Uniunii Europene 
669. Sistemul cheltuielilor publice în România  
670. Sistemul asigurărilor sociale de stat în România  
671. Analiza dezechilibrului bugetar în perioada post-aderare a României la Uniunea Europeană 
672. Analiza realizării indicatorilor bugetari din România comparativ cu proiecţia acestora  
 

Conducător ştiin ţific – Asist. univ.drd. Geamănu Marinela 
 

Eficienţă economică 
 
673. Studiu de fezabilitate – cu accent pe eficienţa economică şi financiară. Studiu de caz pentru un 

proiect investiţional. 
674. Evaluarea şi selectarea unui proiect de investiţii. Studiu de caz. 
675. Studiu tehnico-economic privind evaluarea eficienţei economice a investiţiei destinate 

modernizării cu exemplificare pe o societate comercială. 
676. Eficienţa economică a instrumentelor structural-financiare ale Uniunii Europene.  
677. Metode şi tehnici de comensurare a contribuţiei investiţiilor la creşterea economică. 
678. Analiza investiţiilor străine directe în România în perioada de tranziţie la economia de piaţă. 
679. Contribuţia investiţiilor străine directe la dezvoltarea economică a României în condiţiile 

integrării în U.E. şi ale globalizării. 
680. Analiza Programului Operaţional Sectorial (POS) – creşterea competitivităţii economice. 
681. Sursele de finanţare a investiţiilor. Studiu de caz 
682. Investiţiile străine directe în sistemul economiei mondiale. 
683. Politici de atragere a investiţiilor străine directe în România. 
684. Investiţii la nivel microeconomic în condiţii de incertitudine, cu aplicaţie la nivelul Societăţii 

Comerciale...... 
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685. Investiţiile străine directe şi procesele de tranziţie la economia de piaţă din ţările Europei 
Centrale şi de Est. 

686. Leasingul – instrument de investiţie şi finanţare. Studiu de caz. 
687. Strategii de dezvoltare ale eficienţei în cadrul unei întreprinderi. 
 

Finanţele întreprinderii 
 
688. Analiza echilibrului economico-financiar al întreprinderii. 
689. Analiza performanţelor pe baza SIG-urilor a unei întreprinderi pe baza contului de profit şi 

pierdere. 
690. Analiza performanţelor întreprinderii pe baza sistemului de rate. 
691. Analiza poziţiei financiare a unei firmei. 
692. Cifra de afaceri şi aspecte privind analiza diagnostic. 
693. Determinarea riscului de faliment la S.C...................... 
694. Analiza solvabilităţii şi a lichidităţii întreprinderii. 
 

Analiză economico-financiară 
 
695. Analiza diagnostic a profitului. Studiu de caz. 
696. Analiza economico-financiară a rentabilităţii pe cazul unei societăţi comerciale. 
697. Analiza riscului economic şi financiar al întreprinderii. 
698. Analiza structurii patrimoniale a unei întreprinderi. 

 
Conducător ştiin ţific – Asist. univ.drd. Ogarcă Angela 

 
Produse şi servicii bancare 

 
699. Rolul concurenţei în dezvoltarea produselor şi serviciilor bancare 
700. Perspectivele pieţei cardurilor în România  
701. Implicaţiile relaţiei bancă-client asupra eficienţei activităţii bancare  
702. Evoluţia şi tendinţele actuale ale instrumentelor de plată electronică 
703. Identificarea şi gestionarea riscurilor bancare 
704. Riscurile în sistemul de plăţi şi compensări 
705. Riscurile în procesul de creditare şi gestionarea acestora 
706. Rolul creditului în mecanismul economiei de piaţă 
707. Produsele bancare de economisire 
708. Promovarea produselor şi serviciilor bancare 
709. Analiza creditelor acordate persoanelor juridice 
710. Rolul băncilor comerciale în economia de piaţă 
711. Creditarea persoanelor fizice şi implicaţiile sale în economie 
712. Tendinţe şi mutaţii în cadrul produselor ţi serviciilor bancare 
713. Modalităţi şi instrumente de plată 
714. Analiza rentabilităţii întreprinderii 
715. Analiza cifrei de afaceri 
 
 

Conducător ştiin ţific - Asist. univ. drd. Ioana Murariu 
 
Finanţele întreprinderii 
 
716.   Analiza indicatorilor de echilibru financiar pe baza bilanţului financiar. 
717. Impactul activităţii economice a corporaţiilor transnaţionale asupra economiei României. 
718. Analiza soldurilor intermediare de gestiune. 
719. Analiza ratelor de rentabilitate. 
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720. Analiza gestiunii stocurilor. 
721. Analiza riscului de faliment. 
 
 
Analiza economico-financiară 
 
722. Analiza cifrei de afaceri din activitatea de exploatare. 
723. Analiza factorială a valorii adăugate. 
724. Analiza fluxurilor de trezorerie. 
725. Analiza cheltuielilor de producţie ale firmei. 
726. Analiza pragului de rentabilitate. 
727. Analiza profitului net al firmei. 
 
Pieţe de capital şi burse de valori 
 
728. Bursa de Valori Bucureşti – caracteristici şi perspective. 
729. Indicii bursieri româneşti şi evoluţia acestora în perioada………..……...(studiu de caz). 
730. Principalele pieţe bursiere ale lumii şi indicii acestora.. 
 
 
 
 
 
 
 
Notă: Studenţii au posibilitatea să propună, cu acordul cadrului didactic coordonator şi alte teme de 

proiecte economice, aferente tematicii de bază, precum şi teme interdisciplinare, cu condiţia ca 

temele propuse să aibă caracter de cercetare stiinţifică. 

 


