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GFASE: Gestiunea financiar-bancară  

1. Instrumentele utilizate de banca centrală în politicile monetare, efecte în planul activității 
bancare și economiei naționale (regionale) – analize concrete, evoluții, comparații 

2. Activitatea de creditare bancară – dimensiuni şi implicaţii la nivel macro şi microeconomic 

– studii de caz 

3. Activitatea bancară în contextul amplificării concurenţei; supravegherea prudenţială, riscuri, 
metode de prevenire și contracarare – studii de caz 

4. Analize comparative privind gestiunea activității bancare. Relația dintre instituția de credit și 
client, pe situații concrete 

5. Bilanţul bancar şi operaţiunile extrabilanţiere. Managementul operaţiunilor bilanţiere – 

studii de caz 

6. Managementul operaţiunilor pasive și strategii de monitorizare a fondurilor – studii de caz 

7. Gestiune financiar-bancară în scopul diminuării efectelor riscurilor specifice  – studii de caz.  

8. Aspecte privind managementul activității financiar-bancare și efecte în planul performanței 
la nivelul instituției de credit (alte efecte) – studii de caz 

9. Evoluţia produselor de economisire în Europa Centrală şi de Est/România – aspecte 

comparative.  

10. Evoluţia produselor de creditare în Europa Centrală şi de Est/România – aspecte 

comparative. 

11. Specificul procesului managerial în instituţiile financiar-bancare, studii de caz și aspecte 
doctrinare 

12. Caracteristicile concurenţei în spaţiul financiar-bancar si efecte financiare – indicatori de 

analiză 

 

 

 

GFASE: Contribuții sociale obligatorii 
 

1. Contribuțiile sociale obligatorii – transpuneri legislative în practica fiscală a României și 
armonizări la nivelul U.E. - studii de caz. 

                                                 
1
 Temele sunt orientative,  urmând a fi particularizate în funcție de cercetările concrete (studiile de caz) realizate de 

absolvent. Studenții pot propune și alte teme neincluse în lista de mai sus dacă acestea sunt pe domeniul disciplinelor 

predate de cadrul didactic în timpul anilor de studii.  



 

2. Contribuțiile sociale în România, în context european – indicatori de analiză, evoluții 
comparative 

3. Bugetul asigurărilor sociale de stat și contribuțiile de asigurări sociale – evoluții, 
perspective, studii de caz 

4. Strategii fiscal-bugetare în spațiul european și contribuțiile sociale – studii de caz, analize 

5. România în spațiul fiscal european, din perspectiva contribuțiilor sociale obligatorii și 
securității sociale 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  

CERINȚE:  
Temele sunt orientative,  urmând a fi particularizate în funcție de cercetările 
concrete (studiile de caz) realizate de absolvent. 
Lucrarea de disertație trebuie să aibă cca 40-50 pag - informații privind modul 
de redactare veți găsi pe site-ul facultății. 
Lucrarea poate avea trei capitole, fiecare structurat pe subcapitole, finalizate 
prin Concluzii și propuneri (min. 3 pag.), Bibliografie, Anexe dacă este cazul. 
Capitolul I (cca. 10 pag.) poate fi mai general și teoretic sau cu date la nivel 
macroeconomic referitoare la tema lucrării.  
Capitolele II și III conțin cercetări teoretico-aplicative și studii de caz. Sursele 
citate vor fi precizate prin note de subsol. În aspectele de redactare, se vor 
respecta și instrucțiunile generale furnizate de facultate. 
Fiecare lucrare de disertație, indiferent de temă, trebuie să fie cât mai aplicativă, 
să conțină elemente de cercetare științifică și originalitate, care să fie clar 
precizate, în sinteză, la Concluzii și propuneri (de exp. ”Principalele elemente de 
originalitate și cercetare științifică ale lucrării vizează: …” - trebuie să adăugați, 
cu aliniate, ceea ce considerați că reprezintă aportul dvs., de exemplu analiza unor 

evoluții, analize comparative, sinteze, cercetări teoretice, studii de caz etc.  

Spor și succes! 
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