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TTEEMMEE  PPRROOPPUUSSEE    

PPEENNTTRRUU  LLUUCCRRAARREEAA  DDEE  DDIISSEERRTTAAŢŢIIEE  
 

MMaaccrrooeeccoonnoommiiee  ffiinnaanncciiaarrăă  ––  pprrooff..uunniivv..ddrr..  DDoorriinn  JJUULLAA  
1. Dinamica structurilor macroeconomice în procesul dezvoltării. 
2. Inflația în România – cauze, evoluții, tendințe. Politici economice antiinflaționiste. 
3. Ocuparea și șomajul în România – evoluții, tendințe. Politici economice anti-șomaj. 
4. Cursul de schimb – evoluție, factori, tendințe. 
5. Ciclurile în economia României. 
6. Investițiile străine directe și dezvoltarea macroeconomică. 
7. Societățile transnaționale și investițiile străine directe. 
8. Rolul bugetului în susținerea dezvoltării regionale (locale) – studiu de caz pentru 

județul / municipiul / orașul / comuna … 
9. Fundamentarea si coordonarea politicilor economice in Uniunea Europeana. 

10. Gestionarea instrumentelor structurale 

EEccoonnoommeettrriiee  ffiinnaanncciiaarrăă  ––  pprrooff..uunniivv..ddrr..  DDoorriinn  JJUULLAA  
1. Modelarea creșterii economice în România 
2. Analiza economica a comportamentului politic în România. Ciclurile financiare 
3. Veniturile și consumul populației – modele econometrice 
4. Investițiile în economia națională – modele econometrice 
5. Modele privind contul de capital și datoria externă 

6. Modele econometrice regionale 
7. Modele economico-financiare. Studiu de caz la firma … 
8. Particularități regionale ale șomajului. Șomajul în județul … – cauze, factori, tendințe. 

Analiza econometrică 
9. Analiza datelor de tip panel. Studiu de caz: model econometric privind ocuparea în 

regiunea ... 
10. Analiza econometrica a migrației. Implicații financiare 

PPrrooggnnoozzăă  eeccoonnoommiiccăă  ––  pprrooff..uunniivv..ddrr..  DDoorriinn  JJUULLAA  
1. Dinamica structurilor macroeconomice în procesul dezvoltării 
2. Scenarii prospective macroeconomice 
3. Inflația în România – evoluții ale inflației. Prognoza inflației 
4. Șomajul în România – evoluții ale șomajului. Prognoza șomajului 
5. Cursul de schimb – evoluție, factori, tendințe. Prognoza cursului de schimb 
6. Prognoza economica la nivel regional; studiu de caz: perspective de dezvoltare pe 

termen mediu în județul / regiunea ..... 
7. Prognoza populației și a structurilor demo-economice 
8. Prognoza cifrei de afaceri la firma ... 
9. Prognoza cererii pe piața ... 

10. Prognoza activității în ... (turism, mass-media, agricultura, servicii publice, ...) 



 

 

MMaannaaggeemmeennttuull  ccaarriieerreeii  pprrooffeessiioonnaallee  ––  pprrooff..uunniivv..ddrr..  DDaann  CCOONNSSTTAANNTTIINNEESSCCUU  
1. Ierarhia – un model al managementului resurselor umane 
2. Abordarea strategică a resurselor umane într-o firmă sau instituție publică 
3. Un model funcțional de recrutare și selecție a resurselor umane 
4. Strategii și politici de asigurare cu resurse umane în domeniul …… 
5. Evaluări cantitative și calitative în managementul carierei 
6. Aspecte comune și abordări specifice ale carierei profesionale în domeniul … (artistic, 

sportiv, militar ș.a.) 
7. De la recrutarea on-line a resurselor umane la e-managementul carierei 
8. Rolul factorilor motivaționali în obținerea performanței 
9. Repere obiective și subiective în abordarea sistemului de recompense al organizației 

10. Managementul resurselor umane în perioade de criză 
 

Management și tehnică bancară – prof.univ.dr. Dan CONSTANTINESCU 
1. Restructurarea activității CEC în perspectiva procesului de privatizare 
2. Metode și tehnici de control al riscurilor bancare 
3. Optimizarea capitalului – reper al managementului strategic în instituțiile de credit 
4. Politici de atragere și selecție a clientelei bancare; evitarea spălării banilor murdari în 

sistemul bancar 
5. Managementul operațiunilor de trezorerie într-o bancă comercială 
6. Rolul managementului de grup în activitatea de creditare 
7. “Explozia” creditului de consum în România; avantaje și riscuri 
8. Tehnici moderne de operare și promovare în sistemul bancar; produse și servicii pe 

suport electronic 
9. Optimizarea dobânzilor și monitorizarea riscului dobânzii la o bancă comercială 

10. Evaluarea performanțelor unei bănci dintr-o perspectivă multicriterială 
 

Fonduri private de pensii – prof.univ.dr. Dan CONSTANTINESCU 
1. Locul fondurilor private de pensii în contextual convergentei piețelor financiare 
2. Complementaritate și diferențiere în sistemul de pensii multipilon 
3. Aspecte comune și coordonate specifice ale trecerii la un sistem de pensii multipilon 

în România 
4. Costurile tranziției la un nou sistem de pensii și finanțarea acestora  
5. Cadrul instituțional al sistemului de pensii private 
6. Aspecte comune și abordări specifice în managementul portofoliului fondurilor de 

pensii 
7. Proiect de organizare și funcționare a unui administrator pentru fonduri de pensii 
8. Politici și proceduri de monitorizare a riscurilor din domeniul fondurilor de pensii 
9. Repere privind configurarea și funcționarea autorității de reglementare și supraveghe 

în domeniul pensiilor private 
10. Supravegherea consolidată a piețelor financiare 

 
 
 
 



 
 

Standarde internaționale de raportare financiară – conf.univ.dr. Ciprian 

ALEXANDRU 
1. Cadrul General al Standardelor Internaționale de Raportare Financiară 
2. Procesul de implementare a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară în 

România 
3. Elaborarea situațiilor financiare: reglementări naționale vs. IFRS 
4. Standardele IFRS și calitatea raportărilor financiare. 
5. Întocmirea situațiilor financiare consolidate în conformitate cu IFRS. Studiu de caz  ... 
6. Impactul aplicării standardelor IFRS asupra raportărilor financiare. Studiu de caz ... 
7. Recunoașterea și evaluarea activelor conform IFRS. Studiu de caz ... 
8. Aplicarea IFRS la întocmirea situațiilor financiare consolidate. 
9. Aplicarea IFRS pentru analiza echilibrului financiar al firmei. Studiu de caz ... 

10. Instrumente de măsurare a performantei firmei din perspectiva IFRS. 
 
 

Managementul portofoliului – conf.univ.dr. Ciprian ALEXANDRU 
1. Costuri privind listarea la bursă 
2. Gestiunea portofoliului la BVB 
3. Mecanisme și tehnici de gestiune a portofoliului 
4. Rolul societăților de intermediere financiară în gestiunea portofoliului 
5. Emisiunea obligațiunilor ipotecare 
6. Aversiunea față de risc în constituirea unui portofoliu 
7. Diversificarea portofoliului de active financiare, cale de diminuare a riscului financiar 
8. Utilizarea opțiunilor în operații de acoperire împotriva riscului 
9. Evaluarea și gestiunea portofoliului de active financiare 

10. Gestiunea portofoliului de produse derivate 
 
 

Piața de capital - instituții și instrumente – conf.univ.dr. Ciprian ALEXANDRU 
1. Instituția bursei de valori 
2. S.S.I.F. și rolul lor pe piața secundară de capital 
3. Performanțele fondurilor de investiții 
4. Analiza și evoluția societăților de investiții 
5. Emisiunea și listarea acțiunilor pe piața de capital 
6. Rolul organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare 
7. Autoritățile naționale și europene privind supravegherea financiară 
8. Instrumentele financiare prezente pe piața de capital 
9. Analiză comparativă între valorile mobiliare primare  

10. Bursa de Valori București - mecanisme și instrumente 
 
 
 
 
 
 



 

Teoria piețelor concurențiale – conf.univ.dr. Oana CHINDRIȘ-VĂSIOIU 
1. Reglementarea pieţelor în România. Studiu de caz... 
2. Protecţia concurenţei în România. Studiu de caz... 
3. Politica europeană privind concurenţa. Studiu de caz... 
4. Piaţa imobiliară în România. Evoluţii şi tendinţe. 
5. Piaţa auto în România. Reglementări, evoluţii şi tendinţe. 
6. Piaţa produselor agricole în România. Studiu de caz... 
7. Preţul de monopol. Studiu de caz... 
8. Reglementări anti-trust. Studiu de caz... 
9. Politici anti-monopol. Studiu de caz... 

10. Concurenţă şi competitivitate. Studiu de caz... 
 

Managementul financiar al firmei – conf.univ.dr. Valentin SCARLAT 
1. Managementul procesului investițional 
2. Fundamentarea deciziei optime de finanțare 
3. Analiza viabilității firmei și a riscului de faliment 
4. Previziunea trezoreriei 
5. Sistemul de indicatori de performanță ai firmei 
6. Dividendul și politica de dividend 
7. Managementul financiar al întreprinderilor mici și mijlocii 
8. Utilizarea instrumentelor financiare 
9. Finanțarea pe termen mediu și lung 

10. Managementul poziționării firmei pe piață și relațiile cu clienții 
 

Creditare bancară – conf.univ.dr. Valentin SCARLAT 
1. Managementul operațiunilor de creditare. Studiu de caz: Banca ... 
2. Riscul în activitatea de creditare 
3. Garantarea creditelor bancare – tipuri de garanții, evaluarea şi utilizarea acestora 
4. Gestiunea riscurilor în activitatea de creditare la Banca ... 
5. Creditul bancar - modalitate de finanțare a activității S.C ... 
6. Fundamentarea deciziei de creditare a unei societăți comerciale. Studiu de caz ... 
7. Gestiunea activelor bancare 
8. Creditarea investițiilor. Studiu de caz ... 
9. Finanțarea consumului populației: modalități, instrumente, tehnici. 

10. Credite neperformante - factori determinanți, managementul creditelor 
neperformante. Studiu de caz ... 

 
 

NNoottăă::  
Studenții au posibilitatea să propună și alte subiecte pentru lucrările de disertație, din tematica de 

bază și cea conexă disciplinelor sus-menționate, precum și teme interdisciplinare. 


