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Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept
Departamentul de Finanţe, Contabilitate şi Economie
TEME PROPUSE PENTRU LUCRĂRILE DE DISERTAŢIE LA PROGRAMUL DE STUDIU

MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR ŞI ÎN ASIGURĂRI
Anul universitar 2017-2018
Prof. univ. dr. habil. Gheorghe SĂVOIU - gsavoiu@yahoo.com
1. Analiza statistica si modelarea econometrică financiară a datoriei externe a României
Prof. univ. dr. Emilia UNGUREANU - emiliaungureanu@yahoo.com
2. Sărăcie şi excluziune socială. Analiză pe exemplul României
3. Reforma statului bunăstării
4. Reforma modelului social european
Prof. univ. dr. Luigi POPESCU – luigi.popescu@upit.ro
5. Studii privind evaluarea financiară a firmelor cu probleme financiare
6. Managementul financiar al riscurilor firmei
7. Studii privind deciziile financiare şi influenţele lor la nivelul firmei
8. Aspecte ale trezoreriei firmelor
Conf. univ. dr. habil. Daniela PÎRVU – ddanapirvu@yahoo.com
9. Finanţarea internaţionala a proiectelor complexe de investiţii
10. Analiza corelaţiei guvernanţă corporativă - performanţă financiară la nivelul companiilor transnaţionale
11. Impactul fuziunii şi divizării asupra rezultatelor companiilor transnaţionale
Conf. univ. dr. Cristina BÂLDAN - baldan.cristina@gmail.com
12. Evoluţia concurenţei în sectorul asigurărilor auto
13. Analiza mediului concurenţial al băncii ...........
Conf. univ. dr. Emilia CLIPICI - emilia_clipici@yahoo.com
14. Impactul Solvency II asupra pieţei de asigurări
15. Fonduri de asigurare/protecţie pe piaţa asigurărilor
16. Asigurarea plasamentelor financiare
17. Finanţarea, garantarea şi asigurarea exporturilor prin Eximbank
18. Tehnici contractuale şi extracontractuale de asigurare a plasamentelor financiare
Conf. univ. dr. Victoria FIRESCU - firescuvictoria@yahoo.com
19. Contabilitatea creditelor acordate de bănci agenţilor economici pe exemplul ....
Conf. univ. dr. Magdalena RĂDULESCU - youmagdar@yahoo.com
20. Piata cardurilor in Romania
21. Riscul de creditare si gestionarea acestuia
22. Modalitati internationale de plata
23. Sistemele bancare si solvabilitatea acestora
Lect. univ. dr. Luiza APOSTOL - lm.apostol@yahoo.com
24. Utilizarea contractelor futures în operaţiuni de hedging
25. Modelul Markowitz de evaluare a performanţei unui portofoliu de titluri financiare
Lector univ. dr. Nicolae BONDOC - nighebon@yahoo.com
26. Instrumente de politică monetară
27. Piaţa financiară
Lect. univ. dr. Alina HAGIU - alinahagiu.upit@yahoo.com
28. Nivelul guvernanţei corporative a unei entiăţi. Studiu de caz la o societate comercială cotată la Bursa de
Valori Bucureşti
29. Principiile de guvernanţă corporativă şi aplicarea acestora la nivelul instituţiilor financiar-bancare
Conf. univ. dr. Flavius MEGHIŞAN - marketing_mf@yahoo.com
30. Etica în tranzacţiile financiar-bancare. Studiu de caz la…

13.06.2017
Director departament,
Conf. univ. dr. Maria Daniela BONDOC
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