TEME PROPUSE PENTRU LUCRĂRILE DE LICENŢĂ LA SPECIALIZAREA
FINANŢE ŞI BĂNCI
Anul universitar 2016-2017

Prof. univ. dr. Emilia UNGUREANU - emiliaungureanu@yahoo.com
Disciplina: Macroeconomie (6 studenţi)
1. Locul şi rolul serviciilor în dezvoltarea economică a României
2. Ţintirea inflaţiei. Cazul României
3. Procese, tendinţe şi caracteristici ale circulaţiei forţei de muncă în spaţiul european
4. Evoluţia ocupării forţei de muncă şi şomajului în România în perioada ....

5. Economia subterană: cauze, tehnici de măsurare şi consecinţe
6. Investiţiile străine directe în România
7. Rolul sistemului bancar în finanţarea economiei
8. Teme propuse de studenţi
Prof. univ. dr. Luigi POPESCU - luigi.popescu@upit.ro
Disciplina: Fiscalitate
1. Fiscalitatea directă în România
2. Fiscalitatea indirectă în România
3. Evaziunea fiscală şi economia subterană
Disciplina: Gestiunea financiară a întreprinderii
4. Gestiunea financiară a firmelor private
5. Agenţii economici si gestiunea financiară a acestora
Conf. univ. dr. Tiberiu AVRĂMESCU - cristiavr@yahoo.com
Disciplina: Politici economice comparate şi Economie europeană
1. Politica de dezvoltare regională în Uniunea Europeană (studiu de caz: România).
2. Politica monetară în România. Provocări şi soluţii
3. Bursa de valori în economia Romaniei.
4. Investiţiile şi creşterea economică în România.
5. Organizarea şi funcţionarea pieţei valutare în România.
6. Aderarea României la zona euro: criterii de convergenţă, oportunităţi şi riscuri
Conf. univ. dr. Cristina BÂLDAN - baldan.cristina@gmail.com
Disciplina: Preţuri şi concurenţă
1. Piaţa şi concurenţa la S.C. .......
2. Politica concurenţei în România, perioada 2011-2015
3. Mediul economic concurenţial – evoluţii în sectorul de retail alimentar
4. Abuzul de poziţie dominantă şi controlul concentrărilor. Studiu de caz
Conf. univ. dr. Emilia CLIPICI - emilia_clipici@yahoo.com
Disciplina: Buget şi trezorerie publică
1. Gestiunea trezoreriei publice
2. Managementul datoriei publice
3. Bugetul Uniunii Europene
4. Procesul bugetar la nivelul judeţului Arges
Disciplina: Asigurări comerciale
5. Asigurarea bunurilor pe timpul transportului terestru
6. Decalaje regionale privind inovarea si dezvoltarea asigurărilor în România
7. Viitorul în asigurări
Disciplina: Relaţii Financiar-Monetare Internaţionale
8. Rolul FMI în gestionarea crizelor financiare
9. Riscul valutar în tranzacţiile internaţionale
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10. Piaţa financiară internaţională
Conf. univ. dr. Daniela PÎRVU - ddanapirvu@yahoo.com
Disciplinele: Finanţe publice 1, 2
1. Provocări actuale în domeniul fiscalităţii companiilor
2. Sisteme de finanţare a cheltuielilor publice pentru sănătate
3. Evoluţii bugetare în contextul relaxării fiscale din România
4. Tendinţe privind evoluţia finanţelor publice locale în Uniunea Europeană
5. Taxa pe valoarea adaugată – principala sursă de venit pentru bugetul de stat
Conf. univ. dr. Magdalena RĂDULESCU - youmagdar@yahoo.com
Disciplina: Gestiune bancară
1. Corelaţia între performanţele şi riscurile bancare
2. Expunerea bancilor in fata crizelor bancare
3. Acordurile BASEL II şi Basel III privind solvabilitatea bancară
Disciplina: Monedă
4. Moneda euro şi zona euro
5. Operaţiuni si instrumente de plata fără numerar. Decontarea acestora
6. Tintirea inflaţiei

Lect. univ. dr. Luiza APOSTOL - lm.apostol@yahoo.com
Disciplina: Pieţe financiare
1. Tranzacţii futures şi cu opţiuni la BMFM Sibiu.
2. Strategia operaţiunilor swap. Swap-ul valutar, de dobândă şi pe piaţa de capital.
3. Operaţiunile cu opţiuni: definire, rol în acoperirea riscului de preţ/valutar.
4. Operaţiunile de acoperire a riscului de preţ pe pieţele la termen (forward şi futures): hedging
de vânzare/cumpărare.
Lect. univ. dr. Mariana BĂNUŢĂ – mari.banuta@yahoo.com
Disciplina: Contabilitate financiară
1. Contabilitatea decontărilor cu personalul şi cu bugetul asigurărilor sociale privind salariile
2. Contabilitatea şi fiscalitatea rezultatului exerciţiului şi a rezultatului reportat
Lect. univ. dr. Nicolae BONDOC - nighebon@yahoo.com
Disciplina: Investiţii
1. Eficienţa economică a unui proiect investiţional
2. Influenţa factorului timp asupra eficienţei investiţiei
3. Utilizarea probabilităţilor subiective în determinarea riscului unui proiect de investiţii
Lect. univ. dr. Alina HAGIU - alinahagiu.upit@yahoo.com
Disciplina: Organizaţii Economice Internaţionale
1. Managementul riscurilor bancare din perspectiva Băncii Reglementelor Internaţionale
2. Standarele de măsurare şi control a expunerilor mari ale instituţiilor de credit. Perspectiva
Băncii Reglementelor Internaţionale
3. Mediul de reglementare în evoluţie şi implicaţiile asupra factorilor de decizie în viziunea
Băncii Reglementelor Internaţionale
4. Rolul Fondului Monetar Internaţional în promovarea stabilităţii economice globale
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