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Teme de cercetare  

1. Prof.dr. ANGHELACHE GABRIELA 1 

Determinanți ai performanței intermediarilor pe piața de 
capital a României 
Managementul lichidității organismelor de plasament 
colectiv-noi provocari si soluții 
Produse financiare complexe tranzacționate pe piața de 
capital. Toleranța la risc 
Analiza conexiunilor dintre piața financiară nebancară și 
dinamica variabilelor macroeconomice 
Metode de analiză a riscului de contagiune pe piețele 
financiare nebancare 
Rolul sistemic al infrastructurilor de compensare și 
decontare 

    

2. 

Prof. univ. dr.  BADEA DUMITRU 
 
 
cotutelă: 
 
Prof. univ. dr. ARMEANU ȘTEFAN 
DANIEL 
 
Prof. univ.dr. BRAŞOVEANU 
IULIAN   VIOREL 
 
 
 

2 

Riscul și asigurarea 
Riscul de terorism 
Protecția la riscuri catastrofale 
Reasigurarea – factor de creștere și de stabilitate a unei 
companii de asigurări 
Oportunitatea înființării unei societăți de reasigurare în 
România 
Subscrierea riscurilor în asigurările de viață 
Subscrierea riscurilor în asigurările non-viață 
Frauda în asigurări 
Asigurarea de riscuri financiare 
Valențele supravegherii unice a pieței financiare non-
bancare 
Riscul cibernetic – risc major al societății umane 
Directiva cu privire la intermedierea în asigurări, o nouă 
provocare pentru industrie 
Programe de protecție a sănătății în România prin 
asigurările de sănătate 
Metode de segmentare a riscurilor la asigurarea RCA și de 
remodelare a sistemului bonus malus 
Viitorul companiilor de asigurări captive 
Microasigurarile, o soluție de protecție financiară pentru 
populațiile sarace? 
Soluții de reducere a riscurilor operaționale în utilizarea 
fondurilor europene 
Soluții de reducere a riscurilor financiare în utilizarea 
fondurilor europene 
Subscrierea riscurilor în viitor 
Sisteme moderne de plăți si decontări la început de secol 
21 
Soluții de asigurare împotriva efectelor schimbărilor 
climatice în sectorul agricol 



Impactul ratelor reduse de dobândă asupra asigurătorilor 
Eficiența mecanismelor de redresare și rezoluție în 
asigurări 
Riscul de solvabilitate pentru asigurători într-un mediu 
de rate reduse ale dobânzilor 
Contribuția sectorului asigurărilor la stabilitatea 
sistemului financiar  
Dezvoltarea sistemelor de avertizare timpurie a riscului 
sistemic în piața financiară 
Asigurări de răspundere în România, în contextul 
Solvency II 

    

3. 
Prof. univ. dr. BRAŞOVEANU 
IULIAN   VIOREL 

2 

Analize comparative privind sistemele fiscale moderne 
Analiza sistemului medical din România 
Politici de dezvoltare teritorială a României 
Strategii și analize investiționale, în cadrul sectorului 
privat 
Analiza investițiilor publice în România 
Politicile fiscale și bugetare și influența acestora asupra 
mediului de afaceri din România 
Analiza utilizării fondurilor europene și a impactului 
acestora, în România 
Analize de prețuri în sectoare cheie ale economiei 
naționale 

    

4. 
Prof. univ. dr. DUMITRESCU 
DALINA 

2 

Modele de remunerare a managerilor și performanțele 
firmelor 
Implicații economice și financiare ale activității de online-
banking 
Guvernanța corporatistă și oferta inițială de acțiuni (IPO) 
Transparența financiară și efectele acesteia 
Creșterea financiară durabilă a companiilor  
Etica și funcția financiară a companiilor 
Structura financiară a subsidiarelor din străinatate 

    

5. 
Prof. univ. dr. GEORGESCU 
FLORIN 

2 

Relația dintre politica fiscală sustenabilă și echitatea 
repartiției valorii adăugate brute  
Relația dintre disciplina financiară și performanța 
economiei reale  

    

6. Prof. univ. dr. ILIE VASILE 2 

Studiu privind performanțele financiare ale întreprinderii 
și influenţa structurii financiare asupra performanţelor 
Studiu privind performanțele financiare ale întreprinderii 
și influenţa structurii costurilor asupra performanţelor 
Studiu privind evaluarea şi selectarea proiectelor de 
investiţii 
Amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale şi 
influenţa acesteia asupra costurilor şi profitului 
întreprinderii 
Posibilități de îmbunătățire a determinării, impozitării și 
repartizării profitului întreprinderii 

    

7. Prof. univ. dr. NECULA CIPRIAN 2 

Interacțiunea dintre sistemul financiar si economia reala. 
O abordare din perspectiva teoriei complexității  
Metode numerice pentru evaluarea opțiunilor financiare 
de tip american  



Modele financiar-monetare în timp continuu cu anticipări 
neliniare  
Modele financiar-monetare în timp continuu cu 
incertitudine Knightiană  
Modele financiar-monetare în timp continuu cu agenți 
eterogeni  
Impactul șocurilor din economia reală asupra dinamicii 
variabilelor financiare  
Modele macro-financiare pentru evaluarea relațiilor 
dintre stabilitatea financiară și performanța 
macroeconomică  
Analiza conexiunilor dintre piața financiară și dinamica 
variabilelor macroeconomice  
Modelarea riscului de credit  
Rolul produselor financiare derivate în gestionarea 
riscului de către fondurile de pensii  

    

8. 
Prof. univ. dr. NEGREA BOGDAN 
CRISTIAN 

1 Eficiența băncilor centrale 

    

9. 

Prof. univ. dr. STANCU ION 
 
cotutelă: 
 
Prof. univ. dr. BRAŞOVEANU 
IULIAN   VIOREL 
 
 

2 

Investiţii străine directe şi globalizare 
Factori determinanţi ai performanţei economice, sociale 
şi ecologice 
Fluxurile de numerar din economie şi instabilitatea 
economică 
Raţional versus irațional în decizia de investiţii pe piața de 
capital din România  
Studiu privind restructurarea companiilor in vederea 
menținerii sau consolidării unui avantaj competitiv pe 
piață şi asigurarea viabilității afacerii 
Modele factoriale, micro şi macroeconomice de explicare 
a rentabilităţii investiţiilor pe piaţa de capital românească 
Evaluarea pe baza costului mediu ponderat al capitalului 
versus valoarea actualizată netă ajustată 
Analiza corelaţiei dintre creşterea economică şi crima 
financiară 
Impactul rating-urilor de ţară şi de companii asupra 
creşterii economice 
Studiu de eveniment privind impactul raportării 
financiare asupra valorii acţiunilor listate la BVB 
Studiu privind elaborarea unui indice compozit de 
stabilitate financiară 
Analiza impactului economic şi social al alternativelor de 
finanțare prin serviciile tehnologice financiare (FinTech)  

    
 Număr total de locuri 

scoase la concurs 
16 

 

 
  


