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Nr.
locuri

Teme de cercetare

1

Determinanți ai performanței intermediarilor pe piața de
capital a României
Managementul lichidității organismelor de plasament colectivnoi provocari si soluții
Produse financiare complexe tranzacționate pe piața de capital.
Toleranța la risc
Magementul riscului de rată a dobânzii utilizând durata
multifuncțională
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

3

Utilizarea modelelor econometrice în evaluarea
performanțelor macroeconomice
Analiza strategiilor de dezvoltare durabilă și impactul lor
asupra economiei românești
Impactul piețelor financiare-nebancare asupra dezvoltării
economiei românești
Managementul portofoliilor de investiții in artă
Impactul politicii fiscale și monetare la nivel
macroecoomic
Analiza strategiilor de dezvoltare a agriculturii și
impactul asupra economiei

3

Riscul și asigurarea
Riscul de terorism
Managementul riscurilor întreprinderii
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
Bankassurance – factor de dezvoltare și stabilitate a pieței
financiare
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
1

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
Factorul uman în performanța financiară a unei companii
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

4.

5.

Prof.dr. BRAŞOVEANU
IULIAN VIOREL

Prof.dr. BREZEANU PETRE

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

1

Abordări teoretice și empirice privind dilema impozitare
progresivă versus impozitare proporțională
Cercetare privind implicațiile fiscalității asupra fluxurilor de
trezorerie
Studiu comparativ privind riscul financiar și de faliment pe
tipuri de organizații economice
Cercetare privind impactul fiscalităţii asupra conceptului de
cost al capitalului
Proiecţii teoretice şi validări empirice ale rolului bugetelor în
managementul financiar
Presiunea fiscală și impactul său asupra eficienței guvernanței
publice
Cercetare privind rolul analizei tehnice în cadrul finanțelor
comportamentale
Cercetare privind implicaţiile managementului financiar
aferent creanţelor comerciale

6.

Prof.dr. DEDU VASILE

1

Convergenţa nominală şi reală a economiei României în
contextul integrării în Uniunea Economică şi Monetară
Optimizarea gestiunii portofoliului de titluri la instituţiile de
credit
Managementul riscurilor asociate relaţiilor interbancare
Lichiditatea bancară şi gestiunea riscului de lichiditate

7.

Prof.dr. DRAGOTĂ VICTOR

1

Proprietate și control. Prima de control și problemele de agent

2

8.

9.

10.

11.

Prof.dr. DUMITRU IONUŢ

Prof.dr.
DALINA

DUMITRESCU

Prof.dr. ILIE VASILE

Prof.dr. NECULA CIPRIAN

1

Rolul politicii monetare în mixul de politici macroeconomice
Stabilitatea prețurilor vs stabilitatea financiară
Politica monetară în condițiile euro-izării economiei
Adoptarea euro - convergența reală vs convergența nominală
Stabilitatea financiară - abordări postcriză
Guvernanța economică europeană
Sustenabilitatea finanțelor publice

2

Modele de remunerare a managerilor și performanțele firmelor
Implicații economice și financiare ale activității de onlinebanking
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

2

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

4

și
și

şi
și

Implicații ale mediului caracterizat de rate scăzute ale dobânzii
asupra economiei
Bule speculative si crize financiare
Interacțiunea dintre sistemul financiar si economia reala. O
abordare din perspectiva teoriei complexității
Modele multifactoriale pentru evaluarea opțiunilor financiare
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
Tehnici de măsurare și monitorizare a riscului sistemic de pe
piețele financiare internaționale
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
Impactul bulelor speculative asupra dinamicii pieței financiare
nebancare
Indicatori de risc pentru fondurile alternative de investiții
Rolul produselor financiare derivate în gestionarea riscului de
către fondurile de pensii
Impactul ratelor reduse de dobândă asupra evoluției fondurilor
de pensii din România
Sustenabilitatea fondurilor de pensii Pilon II și Pilon III întrun mediu de rate reduse ale dobânzilor
3

12.

13.

14.

2

Eseuri privind aplicarea econometriei financiare
Managementul
portofoliului
din
punct
comportamental-autonom
Derivative financiare in asigurări

2

Investiţii străine directe şi globalizare
Factori determinanţi ai performanţei economice, sociale şi
ecologice
Influența politicii de îndatorare, a politicii stocurilor şi a
politicii amortizării asupra valorii întreprinderilor româneşti
Fluxurile de numerar din economie şi instabilitatea economică
Raţional versus irațional în decizia de investiţii pe piața de
capital din România
Studiu privind relaxarea ipotezelor modelului CAPM:
instabilitatea beta, costurile de tranzacție si fiscale, prima de
risc de lichiditate
Studiu privind restructurarea companiilor în vederea
menținerii sau consolidării unui avantaj competitiv pe piață şi
asigurarea viabilității afacerii
Analiza surselor rentabilității active şi pasive şi a surselor de
risc activ ale portofoliului
Modele factoriale, micro şi macroeconomice de explicare a
rentabilităţii investiţiilor pe piaţa de capital românească
Studiu privind creşterea sustenabilă şi creşterea autofinanţată a
companiilor românești
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 indicatorii agregați privind nivelul de stres în
sectorul financiar
Analiza evoluţiei şi prognoza noii tehnologii şi a inovării în
domeniul serviciilor financiare (FinTech)

Prof.dr. VINTILĂ GEORGETA

2

Analiza riscurilor specifice companiilor sub impactul
guvernanţei corporative
Abordări teoretice și empirice privind structura financiară a
companiilor
Impactul economic şi social al impozitelor indirecte în context
european
Studiu privind factorii determinanți ai performanţelor
companiilor
Impactul politicii fiscale asupra variabilelor macroeconomice
Analiza factorilor de influență asupra lichidității companiilor
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