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Academia de Studii Economice din Bucureşti  

Scoala doctorală     FINANŢE 

Data 30.11.2015 

 

Numărul de locuri şi temele de cercetare   

scoase la concurs în anul universitar 2016-2017 

 
Nr. 

crt. 

Conducători de doctorat  Nr. 

locuri  

Teme de cercetare  

1. 

Prof.dr. ANGHELACHE 

GABRIELA 
3 

Determinanţi ai performanţei intermediarilor pe piaţa de 

capital a României 

Managementul lichidităţii organismelor de plasament colectiv-

noi provocări şi soluţii 

Finanţarea migraţiei: model de analiza a fluxurilor financiar-

monetare 

Optimizarea portofoliului de instrumente financiare şi 

asimetria de informaţii 

Produse financiare complexe tranzacţionate pe piaţa de capital. 

Toleranţa la risc 

Strategii de tranzacţionare şi mecanisme de formare a preţului 

de piaţă 

    

2. 

Prof.dr. ARMEANU DANIEL 3 

Impactul sectorului financiar asupra stabilitatii 

macroeconomice 

Evaluarea potențialului de dezvoltare economica a României 

pe termen mediu si  lung 

Evaluarea convergentei structurale a economiei romanești in 

contextul aderării la  zona euro 

    

3. 

Prof.dr. BADEA DUMITRU 5 

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 

Implementarea Solvency II - o șansă pentru consolidarea 

industriei asigurărilor din România 

Directiva cu privire la intermedierea în asigurări, o nouă 

provocare pentru industrie 

    

4. 

Prof.dr. BRAŞOVEANU 

IULIAN   VIOREL 
4 

Impactul politicilor fiscale și bugetare asupra mediului de 

afaceri din România  

Politici de dezvoltare teritorială a României 

Analiza utilizării fondurilor europene şi a impactului acestora, 

în România 

Strategii și analize investiționale, pe exemplul societăților 

comerciale 
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Analize de preţuri în sectoare cheie ale economiei naţionale 

    

5. 

Prof.dr. BREZEANU PETRE 4 

Armonizare și competiție fiscală la nivelul Uniunii Europene 

Presiunea fiscală și impactul său asupra eficienței guvernanței 

publice 

Abordări teoretice și empirice privind dilema impozitare 

progresivă versus impozitare proporțională 

Optimizarea structurii financiare și impactul său asupra 

performanțelor financiare 

Modelizarea riscului de faliment corporativ 

Cercetare privind estimarea rezultatelor și a cash-flow-urilor 

aferente proiectelor de investiții 

Cercetare privind rolul analizei tehnice în cadrul finanțelor 

comportamentale 

Cercetare privind analiza fundamentală și rolul său în procesul 

multidisciplinar de gestiune a riscurilor 

Cercetare privind implicațiile fiscalității asupra fluxurilor de 

trezorerie 

Cercetare privind rolul organismelor profesionale în 

promovarea inteligenței competitive pe piața serviciilor 

financiare 

Cercetare privind implicații ale responsabilității sociale 

corporative asupra profesiilor financiare în România 

Valoarea temporală a banilor și impactul său asupra cash-

flow-urilor 

Studiul comparativ privind riscul financiar și de faliment pe 

tipuri de organizații economice 

Luarea în considerației a inflației și a riscului valutar în analiza 

deciziei de investiții 

Evaluarea guvernanței corporative și a riscului financiar în 

contextul analizei și managementului riscului bancar 

Eficiența financiară a proiectelor de investiții și impactul său 

asupra strategiei de întreprindere 

Cercetare empirică a impactului fraudei şi evaziunii fiscale 

asupra dezvoltării economice şi sociale în România 

Cercetare privind impactul fiscalităţii asupra conceptului de 

cost al capitalului 

Cercetare privind analiza stadiului de armonizare fiscală în 

Uniunea Europeană 

Proiecţii teoretice şi validări empirice ale rolului bugetelor în 

managementul financiar 

    

6. 

Prof.dr. DEDU VASILE 1 

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 2 

Structura acţionariatului, deţinerea controlului în companii şi 

prima de control 

Comportamentul investitorilor pe piaţa financiară - între teoria 

pieţelor eficiente şi finanţele comportamentale 

    

8. 

Prof.dr. DUMITRU IONUŢ 2 

Rolul politicii monetare în mixul de politici macroeconomice  

Stabilitatea preturilor vs stabilitatea financiara  

Politica monetara în conditiile euroiza rii economiei  

Adoptarea euro - convergenta reala vs convergenta nominala  

Stabilitatea financiara - abordari postcriza  

Guvernanta economica europeana  

Sustenabilitatea finantelor publice  

    

http://doctorat.ase.ro/victordragota
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9 

Prof.dr. DUMITRESCU 

DALINA 
3 

Managementul financiar al ciclului de exploatare in cadrul 

firmelor multinaționale 

Politica de dividend: relevanta, impact , semnificație de 

semnal 

Modele de management al riscului financiar 

Guvernanta corporatista si oferta inițiala de acțiuni (IPO) 

Efecte financiare ale ajustărilor post-fuziune 

Structura ofertei  de finanțare pentru susținerea dinamicii 

IMM- urilor 

Mecanisme de garantare a creditelor si impactul pentru 

performanta si riscul IMM-urilor 

Politicile de transparenta financiare in practica companiilor 

romanești 

Structura de acționariat si  activitatea financiara  a firmelor 

Efectele politicilor financiare publice de combatere a sărăciei 

Uniunea fiscala: elemente cheie ale integrării fiscale in UE 

    

10 Prof.dr.GEORGESCU FLORIN 3 

Creşterea economică şi disciplina financiară 

Dezvoltarea României prin investiţii străine directe: 

oportunităţi şi limite 

Creşterea economică în România şi fondurile europene 

    

11. 

Prof.dr. ILIE VASILE 5 

Studiu privind obiectivele diagnosticului financiar al 

întreprinderii 

Studiu privind performanțele financiare ale întreprinderii și 

influenţa structurii financiare a întreprinderii 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 

Posibilitati de îmbunătățire a determinării, impozitării și 

repartizării rezultatului financiar al întreprinderii 

Creditul bancar destinat IMM-urilor ca metodă de finanțare a 

activității economice și motor al dezvoltarii economice - 

evoluții și perspective 

Tendințe în evoluția resurselor financiare publice 

    

12. 

Prof.dr. NEGREA BOGDAN 

CRISTIAN 
2 

Fundamentarea de noi concepte de econofizică privind piaţa 

financiară 

Modele ale comportamentului investitorului pe piaţa 

financiară 

Modelarea stocastică a lichidităţii pieţei financiare 

Cuantificarea probabilităţii de default a debitorilor şi aplicaţii 

în gestiunea riscului 

Dinamica preţurilor titlurilor financiare fundamentată pe 

modele multiscalare 

Renegocierea datoriei firmelor şi implicaţiile asupra pieţei 

financiar-bancare 

    

13. 

Prof.dr. STANCU ION 4 

Investiţii străine directe şi globalizare 

Factori determinanţi ai performanţei economice, sociale şi 

ecologice 

Influenta 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 

http://doctorat.ase.ro/Ilie.Vasile
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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 in 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 românesti 

Evaluarea pe baza costului mediu ponderat al capitalului 

versus valoarea actualizată netă ajustată 

Analiza corelaţiei dintre creşterea economic 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 

    

14. 

Prof.dr. VINTILĂ GEORGETA 2 

Analiza si evaluarea riscurilor specifice companiilor sub 

impactul guvernanţei corporative 

Studiu privind structura financiară a companiilor 

Impactul economic şi social al impozitelor indirecte în context 

european 

 Studiu privind factorii de influenţă asupra performanţelor 

companiilor în context naţional şi internaţional 

    

 Număr total de locuri scoase 

la concurs 
43 

 

 

 

Director Scoala Doctorală FINANŢE 
 

Prof. univ. dr. VINTILĂ GEORGETA 


