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TEMATICA ORIENTATIVĂ A LUCRĂRILOR DE LICENȚĂ 

SPECIALIZAREA FINANȚE ȘI BĂNCI1  

 

 

 

 

 

1. FINANŢE PUBLICE ŞI FISCALITATE (Finanţe publice, Fiscalitate, Buget şi trezorerie publică) 

 

Coordonatori ştiinţifici: 

 

Prof.univ.dr. Mihai Aristotel Ungureanu 

 

1.Studiul privind structura și evoluția încasărilor din impozite directe în perioada 2014-2016 la nivel 

național sau teritorial 

2.Studiul privind structura și evoluția încasărilor din impozite indirecte în perioada 2014-2016 la nivel 

național sau teritorial 

3.Studiul privind rolul impozitelor în formarea resurselor financiare publice 

4.Rolul  și  eficiența  controlului  fiscal  exercitat  de  Ministerul  Finanțelor  Publice  și  unitățile  sale 

deconcentrate în teritoriu 

5.Studiul privind rolul inspecției fiscale în realizarea veniturilor bugetare 

6.Evaziunea fiscală – posibilități de prevenire și combatere pe exemplul AFP București sau AFP dintr-un 

județ 

 
1 NOTĂ: Tema lucrării se va stabili de comun acord cu profesorul îndrumător. Temele prezentate sunt  

orientative.  Cadrele  didactice  menționate  în  lista domeniilor de cercetare științifică în calitate de 

coordonatori științifici pot propune și alte teme. 
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7.Studiul privind evaziunea fiscală în perioada 2013-2015 pe exemplul județului „X” 

8.Spălarea banilor- rezultat al evaziunii fiscale în România în perioada 2013-2016 

9.Studiul privind datoria publică a României în perioada 2013-2016 

10.Considerații privind structura și evoluția veniturilor și cheltuielilor publice în perioada 2013-2016 pe 

exemplul municipiului București (sau alte municipii din țară reședințe de județ) 

11.Studiul  privind  gradul de  colectare  a veniturilor fiscale  în perioada  2013-2016  pe  exemplul  AFP 

București sau AFP a județului “X” 

12.Opinii privind fundamentarea și execuția bugetului local pe exemplul municipiului București (sau alte 

municipii din țară) 

13.Studiul  privind  execuția  bugetară  în  perioada  în  perioada  2013-2016  pe  exemplul  municipiului 

București sau a județului “X” 

14.Bugetul local – instrument în managementul fondurilor financiare la nivel local – studiul de caz pe 

exemplul municipiului “X” 

15.Studiul  privind  mecanismul  de  organizare  și  funcționare  al  Trezoreriei  județului  “X”,  sau  al 

municipiului Y, sau a altui oraș din țară 

16.Execuția bugetară prin sistemul Trezoreriei Statului – studiul de caz pe exemplul municipiului “X” sau 

a județului “Y” 

 

Prof.univ.dr. Stela Toader 

 

1.   Studiu asupra dinamicii și structurii veniturilor fiscale ale României în perioada….. 

2.   Studiu privind contribuția impozitelor directe la constituirea resurselor financiare publice ale 

României în perioada….. 

3.   Studiu privind contribuția impozitelor indirecte la constituirea resurselor financiare publice ale 

României în perioada…. 

4.   Studiu  privind  așezarea  și  perceperea  impozitului  pe  veniturile  persoanelor  fizice  în România 

în perioada….. 

5.   Studiu privind impozitarea companiilor în România în perioada ….. 

6.   Studiu privind așezarea și perceperea impozitelor pe avere în România în perioada……… 

7.   Studiu privind impozitarea consumului in Romania in perioada……. 

8.   Studiu privind analiza fenomenului evazionist în România în perioada….. 

9.   Studiu asupra nivelului presiunii fiscale în România în perioada….. 
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10. Studiu privind evaziunea fiscală și economia subterană în România în perioada…. 

11. Studiu privind importanța impozitelor locale în constituirea resurselor financiare publice ale României 

în perioada…. 

12. Studiu  privind  evoluția  prelevărilor  fiscale  în  România  și  în  celelalte  state  ale  UE  în perioada…. 

13. Studiu privind evoluția sistemului fiscal în România în perioada…. 

14. Studiu privind calculul, declararea și plata impozitelor directe la SC…. 

15. Studiu privind calculul, declararea și plata impozitelor indirecte la SC….. 

16. Studiu privind calculul, declararea și plata impozitului pe profit la SC… 

17. Studiu privind calculul, declararea și plata impozitului pe salarii la SC…. 

18. Studiu privind calculul, declararea și plata obligațiilor fiscale la SC…. 

19. Studiu privind calculul, declararea și plata contribuțiilor sociale la SC…. 

20. Studiu privind așezarea și perceperea obligațiilor fiscale accesorii în România în perioada…. 

21. Studiu privind așezarea și perceperea contribuțiilor sociale în România în perioada…. 

22. Studiu privind nivelul, structura  și dinamica cheltuielilor bugetului general consolidat al României 

în perioada….. 

23. Studiu privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor bugetului de stat al României în perioada… 

24. Studiu privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor social – culturale  ale României în 

perioada….. 

25. Studiu privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor la nivelul administrației publice locale în 

perioada….(pe exemplul municipiului/orașului….) 

26. Studiu privind nivelul și dinamica cheltuielilor pentru învățământ în România în perioada….. 

27. Studiu privind nivelul și dinamica cheltuielilor pentru sănătate în România în perioada….. 

28. Studiu  privind  nivelul  și  dinamica  cheltuielilor pentru  acțiuni  economice  în  România  în 

perioada….. 

29. Studiu  privind  nivelul  și  dinamica  cheltuielilor  pentru  asigurări  și  protecție  socială  în România 

în perioada…. 

30. Studiu  privind  nivelul,  structura  și  dinamica  veniturilor  la  nivelul  administrației  publice locale în 

perioada….(pe exemplul municipiului/orașului….) 

31. Studiu privind nivelul, structura și dinamica veniturilor bugetului de stat al României în perioada…. 

32. Studiu asupra impozitelor directe și rolului acestora în susținerea dezvoltării economice a României 

în perioada… 
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33. Studiu asupra impozitelor indirecte și rolului acestora în susținerea dezvoltării economice a României 

în perioada… 

34. Studiu privind impactul fenomenului evazionist asupra economiei românești și combaterea acestuia 

în perioada…. 

35. Studiu privind contribuția veniturilor fiscale la constituirea resurselor financiare publice ale României 

în perioada…. 

36. Studiu privind presiunea fiscală în România în perioada…… 

37. Împrumuturile  de  stat  –  sursă  de  finanțare  a dezechilibrelor și  factor de  exacerbare a acestora 

38. Studiu privind nivelul, structura și dinamica datoriei publice a României în perioada… 

39. Asigurările sociale și perfecționarea sistemului de pensii în România 

 

2. GESTIUNEA ȘI ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII, ASIGURĂRI ȘI 

REASIGURĂRI (Finanţele firmei,  Eficienţa investiţiilor, Analiză economico-financiară, Asigurări și 

reasigurări) 

 

Coordonatori ştiinţifici: 

 

Prof.univ.dr. Daniela Zirra 

 

1. Evaluarea riscului proiectelor de investiţii. 

2. Fundamentarea deciziei pentru realizarea unui proiect de investiţii. 

3. Evaluarea eficienţei unui proiect pentru realizarea unui obiectiv de investiţii. 

4. Evaluarea efectelor imobilizării capitalului şi alegerea variantei optime de eşalonare a tranşelor de 

investiţii. 

5. Fundamentarea deciziei de investiţii privind dezvoltarea capacităţii de producţie la o societate 

comercială. 

6. Fundamentarea deciziei de investiţii privind retehnologizarea unei societăţi comerciale. 

7. Investiţiile de capital - suportul material al retehnologizării şi creşterii eficienţei economice a 

agenţilor economici. 

8. Planul de afaceri pentru obţinerea unui credit bancar la S.C. … 

9. Elaborarea planului de afaceri pentru dezvoltarea activităţii S.C. … 

10. Fundamentarea deciziei de investiţii la S.C. … 
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11. Modalităţi de creştere a eficienţei economice la S.C. …. 

12. Incertitudine şi risc în evaluarea proiectelor de investiţii. 

13. Evaluarea riscului în procesul de fundamentare a deciziilor de investiţii. 

14. Analiza de senzitivitate, incertitudine şi risc în evaluarea proiectelor de investiţii. 

15. Elaborarea studiului de fezabilitate la S.C. .... 

 

Conf.univ.dr. Iuliana Militaru 

 

1. Determinarea costului capitalului la nivel de firmă 

2. Influenta structurii financiare a unei firme asupra performanţelor acesteia 

3. Costul capitalului si contributia acestuia la structurarea surselor de finanţare ale unei firme 

4. Capacitatea de autofinantare a unei firme 

5. Împrumuturile din emisiuni de obligatiuni, sursă de finantare a unei companii 

6. Leasingul, alternativă de finantare a unei companii 

7. Adoptarea deciziei de investire pe baza criteriilor financiare de evaluare a proiectelor de investiţii 

8. Finantarea proiectelor de investiţii din credite pe termen lung 

9. Echilibrul economico-financiar al unei firme 

10. Analiza performanţelor financiare ale unei firme 

11. Analiza rentabilităţii unei firme 

12. Metoda scorurilor în diagnosticul global al firmei 

13. Bugetul de venituri și cheltuieli al unei firme 

 

 

3.    BĂNCI ŞI INSTITUŢII DE CREDIT (Monedă, Instituţii de credit, Produse şi servicii b ancare, Gestiune 

bancară, Politici monetare europene) 

 

Coordonatori ştiinţifici: 

                                                                                                       

Conf. univ. dr. Iuliana Militaru 

1. Creditarea persoanelor juridice de către banca... 

2. Creditarea persoanelor fizice de către banca.... 

3. Riscurile în procesul creditării şi modalităţile de prevenire şi acoperire a acestora 
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4. Cardul-instrument modern utilizat  în decontările interne şi internaţionale 

5. Analiza performanţelor financiare ale unei bănci comerciale 

6. Performanţele băncilor comerciale din România 

7.  Acordul Basel  şi implicaţiile acestuia asupra gestionării riscurilor bancare 

8. Studiu privind gestiunea instrumentelor şi modalităţilor de plată 

9. Analiza activităţii unei  bănci pe baza bilanţului şi a contului de profit şi pierdere 

10. Sistemul  electronic de plăţi şi transferul fondurilor 

11. Sistemul de supraveghere bancară din România 

12. Tehnici moderne de finanţare bancară (factoring/ forfetare/leasing) 

13. Atragerea resurselor de la clientela corporativă 

 

Conf. univ.dr. Mihai Sebea 

 

1.   Opțiuni pentru regimul cursului de schimb 

2.   Strategii de politică monetară pe plan internațional 

3.   Corelația dintre cursul valutar și evoluțiile Balanței de Plăți Externe 

4.   Inflația și politica monetară; experiențe internaționale 

5.   Integrarea monetară de la teorie la practică; 

6.   Teoria Zonelor Monetare Optime, fundament economic pentru unificarea monetară 

7.   Etapele integrării monetare europene 

8.   Particularități ale unificării monetare Europene 

9.   Perspectivele zonei euro în contextul crizei financiare 

10. Studiu privind posibilitatea ieșirii Greciei din zona euro: modalitate și efecte 

11. Politici pentru sectorul financiar al Uniunii Europene 

12. Evaluarea rolul internațional al euro 

13. Strategia de politică monetară în zona euro 

14. Structura organizatorică a Sistemului European al Băncilor Centrale 

15. Rolul Pactului de Stabilitate și Creștere în contextul integrării monetare europene 

16. Specificul pieței financiare din Uniunea Europeană 

17. Comparație BCE - FED; organizare, strategie monetară, obiective, instrumente 

18. Structura și caracteristicile sistemului bancar în Uniunea Europeană 

19. Funcționarea Uniunii Economice și Monetare în contextul extinderii UE 
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20. Implicațiile realizării Uniunii Economice și Monetare 

21. Activitatea internațională a BNR 

22. Evoluția cursului de schimb al leului și implicațiile pentru economie 

23. Politica monetară în România în contextul aderării la Uniunea Europeană 

24. Funcțiile Băncii Naționale a României în perioada actuală 

25. Provocări ale aderării României la UEM 

26. Sisteme de plăți în Uniunea Europeană vs. România 

27. Politici monetare pe plan global după septembrie 2008 

28. Evoluții ale cadrului operațional de politică monetară al BCE în perioada septembrie 2008- iunie 

2015 

29. Noi mecanisme pentru stabilitate financiară create pe plan global și european 

30. Soluții ale Uniunii Europene pentru rezolvarea crizei datoriilor 

 

Lector univ.dr. Mihai Nedelescu 

 

MONEDĂ 

1. Politici monetare în România în etapa post-aderare la Uniunea Europeană 

2. Perspectivele României de aderare la zona EURO 

3. Politica monetară a BCE si influenţa acesteia asupra României 

4. Inflaţia în România şi evoluţia acesteia în perspectiva aderării la zona EURO 

5. Aderarea României la sistemul Single European Payment Area (SEPA) 

6. Evolutia sietemului electronic de plati din Romania şi perspectiva integrării acestuia în sistemul 

European de transfer TARGET 

7. Rolul si viitorul banilor in dezvoltarea economiei durabile 

8. Analiza privind evoluia puterii de cumparare în România 

 

GESTIUNE BANCARĂ 

1. Rolul BNR în supravegherea prudenţială a instituţilor de credit din România. 

2. Stabilitatea sistemului bancar şi supravegherea prudenţială. 

3. Analiza performantelor financiare a bancii .............. in contextul actual 

4. Rolul indicatorilor de performanţă în management-ul bancar 

5. Preocupari actuale ale reglementarii si supravegherii bancare în România 
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6. Sistemul bancar romanesc în contextul crizei mondiale 

7. Rolul Acordurilor Basel în gestiunea activităţii instituţiilor bancare 

8. Identificarea şi administrarea riscurilor la nivelul instituţiei bancare 

 

PRODUSE SI SERVICII BANCARE 

1. Analiza programului de finantare Prima Casa la nivelul Sistemului bancar romanesc. 

2. Produse si tehnici de finantare a investitiilor oferite de banca ................... 

3. Analiza tipurilor de carduri emise de bancile romanesti 

4. Piata creditului ipotecar în economia romaneasca 

5. Linia de credit sursa de finantare a activitatii curente 

6. Analiza comparativa privind instrumentele de economisire oferite de bancile romanesti 

7. Leasing-ul sursa alternativa de finantare a investitiilor firmei 

8. Analiza comparativa privind oferta de credite retail la nivelul sistemului bancar 

9. Evolutia pietei creditului imobiliar la nivelul economiei romanesti 

 

 

4.  PIEŢE FINANCIARE ŞI RELAŢII INTERNAȚIONALE (Relaţii financiar-monetare internaţionale, Finanţe 

internaţionale, Pieţe de capital) 

 

Coordonatori ştiinţifici: 

 

Prof.univ.dr. George Ionescu 

 

1.   Perspective ale unificării piețelor de capital europene 

2.   Fuziuni și alianțe strategice la nivelul burselor internaționale 

3.   Rolul piețelor de capital în asigurarea capitalului pentru companiile tinere 

4.   Finanțarea companiilor prin emisiunea de acțiuni 

5.   Finanțarea companiilor prin emisiunea de obligațiuni 

6.   Finanțarea autorităților locale prin intermediul împrumuturilor obligatare 

7.   Rolul piețelor la termen în acoperirea riscurilor 

8.   Arbitrajul și speculația pe piețele financiare internaționale 

9.   Rolul băncilor de investiții pe piețele internaționale de capital 



Facultatea de Relații Comerciale și 
Financiar-Bancare Interne și Internaționale 

+4-0372-120125  |  rcfbii@rau.ro 
 

 

 

School of Domestic and International Business, 
Banking and Finance 

+4-0372-120125  |  rcfbii@rau.ro 
 

 

 
Bd. Expoziției nr.1B, București 012101 sect.1, Tel: +004-0372.120.101  |  Fax: +004-021-318.35.66  |  Operator date cu caracter personal 

nr.32853/2014 
rectorat@rau.ro  |  www.rau.ro 

10. Cauze și efecte ale crizelor financiare 

11. Importanța fondurilor deschise de investiții pe piețele financiare 

12. Rolul fondurilor închise de investiții în dezvoltarea piețelor de capital emergente 

13. Apariția și importanța indicilor bursieri 

14. Importanța analizei tehnice pentru investitori 

15. Rolul analizei fundamentale în adoptarea deciziei investiționale 

 

Lector univ.dr. Lucian Botea 

 

1. Cardurile bancare şi noile sisteme de plăți alternative 

2. Instrumente moderne de plată utilizate în relațiile internaţionale 

3. Evoluţia cursului de schimb al monedei naționale 

4. Funcționarea pieței valutare în România şi posibilități de diversificare a tranzacțiilor cu valute  

5. Sistemul bancar şi rolul său în viața economică şi socială 

6. Rolul băncilor comerciale în desfășurarea relațiilor de credit 

7. Plăți electronice. Măsuri şi acțiuni pentru reducerea şi eliminarea plăților cu numerar 

8. Rating-ul: modalitatea de evaluare a riscurilor bancare 

9. Previzionarea şi gestionarea crizelor financiare 

10. Accesul țării X la resurse financiare internaţionale 

11. FMI şi rolul său în „stabilizarea” monetară a țărilor membre 

12. Modalități şi instrumente de plată utilizate în tranzacțiile comerciale internaţionale 

13. Piața creditului X în România 

14. Sisteme de plăți pentru populație (retail banking) 

15. Sisteme de plăți pentru companii (corporate banking) 

16. Blockchain şi criptomonede. Impactul asupra pieței financiare  

17. Finanțarea unei afaceri prin intermediul mixului de finanțare 

18. Tranziția de la „bancă tradițională” la „bancă virtuală” în contextul digitalizării globale 

 


