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1. Asigurările şi activitatea economică (funcţia economico-financiară şi 
socială a asigurărilor). 

2. Asigurările de bunuri în România: experienţa acumulată, posibilităţi de 
dezvoltare şi 
de perfecţionare (pe exemplul unuia sau mai multor obiecte şi riscuri. 
3. Asigurarea clădirilor, construcţiilor, echipamentelor şi a altor bunuri. 
4. Asigurarea bunurilor în timpul transportului. 
5. Asigurări de bunuri, rezultate obţinute şi posibilităţi de perfecţionare (pe 
exemplul uneia sau mai multor societăţi de asigurări). 
6. Studiu comparativ privind asigurările de bunuri în România şi în ţara "X" 
sau alte ţări. 
7. Asigurările de persoane în România: stadiul actual şi posibilităţi de 
dezvoltare. 
8. Asigurări de persoane, rezultate obţinute şi posibilităţi de perfecţionare (pe 
exemplul uneia sau mai multor societăţi de asigurări). 
9. Asigurările de viaţă în România: stadiul actual şi posibilităţi de dezvoltare. 
10. Asigurările de viaţă, rezultate obţinute şi posibilităţi de perfecţionare (pe 
exemplul uneia sau mai multor societăţi de asigurări). 
11. Asigurările de răspundere civilă în România: stadiul actual şi posibilităţi 
de dezvoltare. 
12. Asigurările de răspundere civilă, rezultate obţinute şi posibilităţi de 
perfecţionare (pe exemplul uneia sau mai multor societăţi de asigurări). 
13. Studiu comparativ privind asigurările de răspundere civilă în România şi în 
ţara "X" sau alte ţări. 
14. Asigurările de credite şi garanţii. 
15. Asigurările de credite, rezultate obţinute şi posibilităţi de perfecţionare (pe 
exemplul uneia sau mai multor societăţi de asigurări). 
16. Asigurarea creditelor: studiu comparativ privind asigurarea creditelor de 
export de către Banca de Export-Import a României (EXIMBANK-S.A.) şi 
formele asigurării creditelor de export întâlnite în practica internaţională. 
17. Asigurarea creditelor de export. 
18. Asigurarea creditului ipotecar. 
19. Asigurarea creditelor interne. 
20. Asigurări maritime. 
21. Asigurări de aviaţie. 
22. Asigurări agricole. 
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23.Reasigurarea contractelor de asigurare în România. 
24. Reasigurarea contractelor de asigurare, rezultate obţinute şi posibilităţi de 
perfecţionare (pe exemplul uneia sau mai multor societăţi de asigurări). 
25. Studiu comparativ privind reasigurarea contractelor de asigurare în 
România şi în ţara "X" sau alte ţări. 
26. Structura şi dinamica pieţei asigurărilor şi reasigurărilor din România. 
27. Structura şi dinamica pieţei interne şi internaţionale a asigurărilor şi 
reasigurărilor. 
28. Fenomenul de globalizare a pieţei asigurărilor şi reasigurărilor. 
29. Managementul societăţilor de asigurări (pe exemplul unei singure societăţi 
de asigurări sau a mai multor societăţi). 
30. Managementul riscului în asigurări. 
31. Activitatea financiar- contabilă şi informaţională în cadrul societăţilor de 
asigurări (pe exemplul uneia sau mai multor societăţi). 
32. Rezervele tehnice şi solvabilitatea asigurătorului. 
33. Frauda în asigurări: manifestare şi posibilităţi de combatere. 
34. Autorizarea, supravegherea şi contractarea asigurărilor şi reasigurărilor. 
35. Protecţia socială în România şi posibilităţile de perfecţionare a acesteia. 
36. Studiu comparativ privind protecţia socială în România şi în ţara "X" sau 
alte ţări. 
37. Asigurările sociale de sănătate (studiu comparativ între România şi alte 
ţări). 
38. Asigurările de pensii (studiu comparativ între România şi alte ţări). 
39. Sistemul asigurărilor de sănătate din România, prezent şi perspective. 
40. Sistemul asigurărilor de pensii din România, prezent şi perspective. 
41 Asigurările private de pensii. 
42. Asigurările private de sănătate. 
43. Răspunderea civilă în sistemul de sănătate. 
44. Asigurările comerciale de sănătate din România. 

  45. Asigurarea creditelor de export. Studiu de caz la SC………… 
46. Asigurarea creditului ipotecar – stadiul actual şi posibilităţi de 
perfecţionare. 
Studiu de caz la SC………… 
47. Asigurările de incendiu şi alte calamităţi. Studiu de caz la SC………… 
48. Asigurările de bunuri: evoluţie, realităţi şi posibilităţi de dezvoltare. Studiu 
de 
caz la SC………… 
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DISCIPLINA – GESTIUNEA ŞI CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR DE 

CREDIT 
 

1. Riscul sistemic în bănci. reconsiderări ale managementului  riscului bancar. acordul 
basel 2 

2. Evaluarea poziţiei de risc a unei bănci comerciale.  
1. Tehnici moderne de evaluare şi protecţie la risc aplicate în bănci  
2. Metode moderne de evaluare şi protecţie la risculde credit. 
3. Managementul riscului de lichiditate în bănci.  
4. Gestiunea activelor şi pasivelor bancare. 
5. Managementul bancar – cerinţe şi mutaţii actuale 
6. Mentabilitate şi risc , metode şi tehnici aplicate în unităţile operative bancare 
7. Misiune, strategii şi politici  ale băncilor comerciale româneşti – studiu de caz 
8. Acordul Basel 2 – cerinţe privind perfecţionarea managementului riscului în bănci 
9. Portofoliul de clienţi al băncii – managementul relaţiei cu clientul 
10. Marketingul şi managementul vînzărilor în băncile comerciale 
11. Managementul riscului de creditare  (risc global, risc individual) 
12. Performanţă şi risc în creditare (cu aplicaţie la banca ...) 
13. Bonitatea clientului creditat – metode şi tehnici de evaluare 
14. Mecanismul creditării bancare – funcţionalităţi şi disfuncţionalităţi 
15.  Fundamentarea deciziei de creditare 
16. Sistemul garanţiilor bancare 
17. Gestiunea creditelor aflate în dificultate 
18. Strategii şi politici de creditare ale băncii ... 
19. Garanţiile creditului bancar –studiu de caz 
20. Tehnici moderne de protecţie faţă de riscul de creditare 
21. Creditul retail şi corporate – specificul băncii ... 
22. Lichiditatea băncilor comerciale – principii şi mod de evaluare 
23. Gestiunea riscului de lichiditate – tehnici specifice 
24. Protecţia băncilor împotriva riscului de lichiditate ( cu aplicaţie la...) 
25. Creditul ipotecar  
26. Particularităţi ale marketingului în sectorul bancar  
27. Creditul de consum 
28.  Internet Banking, Home Banking şi Mobile Banking - servicii bancare electronice 

oferite pe piaţa bancară românească  
29. Analiza riscului creditării la banca X 
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