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Finanțele firmei – conf.univ.dr. Petru POPESCU 

1. Evoluția finanțelor firmei în contextul integrării în economia europeană. Studiu de 
caz. 

2. Orientări şi comportamente în politicile de finanțare a firmei. Studiu de caz.  
3. Modele utilizate în analiza politicilor finanțelor firmei. Studiu de caz. 
4. Recapitalizarea companiilor cu dezechilibre  financiare. Studiu de caz. 

5. Analiza echilibrului financiar al firmei. Studiu de caz. 
6. Identificarea riscurilor determinate de profilul activității firmei.Acțiuni de limitare a 

pierderilor financiare determinate de riscuri. Studiu de caz. 

7. Construcția situației fluxurilor de trezorerie. Cash-ul, cash-flow-ul şi profitul net al 
firmei. Studiu de caz. 

8. Politica de dividende. Optimizarea repartizării profitului. Studiu de caz. 

9. Globalizarea, inovarea şi crearea de rețele pentru creşterea afacerilor firmei. 
Studiu de caz. 

10. Importanța strategică a deciziilor de finanțare a firmei. Tehnici şi metode de 

îndatorare a firmei pentru creşterea afacerilor. Studiu de caz. 
11. Planurile financiare şi nefinanciare utilizate în finațele firmei. Modele de 

determinare a gradului de îndatorare şi gestionarea riscurilor de insolvență şi 

faliment. Studiu de caz. 
12. Metode şi tehnici pentru determinarea autofinațării. Autofinanțarea şi autonomia 

financiară. Studiu de caz. 

13. Evaluarea capitalurilor proprii ale firmei şi modele de creştere a capitalurilor 
proprii. Studiu de caz. 

14. Fundamentarea deciziei de finanțare a firmei. Sursele durabile de de finanțare a 

ciclului de exploatare. Studiu de caz. 
15. Diversitatea şi clasificarea mijloacelor de finanțare ale firmei. Studiu de caz.  
16. Strategii utilizate în creşterea afacerilor firmei. Studiu de caz. 

17. Indicatori de evaluare a performanțelor financiare ale firmei. Studiu de caz.  
18. Modele privind calculul lichidității şi solvabilității pentru gestionarea situațiilor 

determinate de criza economică.  Studiu de caz. 

19. Problemele structurale ale finanțelor firmei în adaptarea la cerințele mediului. 
Studiu de caz. 

20. Fuziuni şi achiziții. Studiu de caz. 

 

                                              
1 Studenţii pot propune şi alte subiecte pentru tema lucrării de licenţă, neincluse în lista de mai sus. 


