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Nr. 
crt. 

Conducători de doctorat  Nr. 
locuri  

Teme de cercetare  

1. 

Prof.dr. ANGHELACHE 
GABRIELA 

1 

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 

    
2. 

Prof.dr. BADEA DUMITRU 4 

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 

    
3. 

Prof.dr. BRAŞOVEANU 
IULIAN   VIOREL 

3 

Politici de dezvoltare teritorială a României 
Analiza utilizării fondurilor europene şi a impactului acestora, 
în România 
Strategii și analize investiționale, pe exemplul societăților 
comerciale 
Analize de preţuri în sectoare cheie ale economiei naţionale 

    
4. 

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  

    



 2

5. Prof.dr.GEORGESCU FLORIN 1 
Dezvoltarea României prin investiţii străine directe: 
oportunităţi şi limite 
Creşterea economică în România şi fondurile europene 

    
6. 

Prof.dr. ILIE VASILE 2 

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 

    
7. 

Prof.dr. STANCU ION 3 

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 
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 

    
 Număr total de locuri scoase 

la concurs 
16 
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