Postul 73 Lector universitar
Tematica
1

Istoricul şi evoluţia pieţei fuziunilor şi achiziţiilor.

2

Strategia M&A. Motivul unei fuziuni sau achiziţii

3

Fuziunea. Tipuri de fuziuni – clarificări conceptuale

4

Achiziția. Tipuri de achiziţii –clarificări conceptuale

5

Modificari în structura capitalurilor companiilor implicate in M&A

6

Reacţia pieţei de capital la anunţul unei M&A.

7

Evaluarea fuziunilor şi achiziţiilor. DCF model

8

Evaluarea fuziunilor şi achiziţiilor. Prima de control

9

Leveraged Buyouts, Restructurări corporative, Joint Ventures, Parteneriate, Alianţe strategice

10

Finanţarea fuziunilor şi achiziţiilor

11

Diferenţele culturale în cazul fuziunilor şi achiziţiilor

12

Analiza structurii actionariatului

13

Piata controlului

14

Natura și scopul managementului financiar, obiectivele financiare și legătura cu strategia corporativă

15
16

Analiza poziţiei
Natura, elementele și importanța capitalului de lucru
Analiza performanţei financiare a întreprinderii

17

Analiza fluxurilor de trezorerie (cash flow-urilor)

18

Sistemul ratelor financiare privind rentabilitatea, riscul și valoarea

19

Analiza cash flow-urilor pentru evaluarea întreprinderii

20
21

Planificarea financiară a întreprinderii (a cifrei de afaceri, a necesarului de capitaluri şi creşterea sustenabilă)
Determinarea necesarului de capital de lucru și strategiile de finanțare
Gestiunea activelor şi pasivelor circulante (gestiunea stocurilor, a creanţelor şi a datoriilor către furnizori)

22

Previziunea trezoreriei întreprinderii. Managementul numerarului.

23

Decizia de investiţii

24

Decizia de finanțare pe termen lung

25

27

Sistemul fiscal din România și administrarea fiscală:
- obligația și creanța fiscală
- procedura de înregistrare și întocmirea declarațiilor
- termenele de depunere a declarațiilor, solicitărilor și termenele de plată a obligațiilor fiscale
- procedurile privind căile de atac și soluționarea contestațiilor
- obligaţiile fiscale accesorii
Impozitul pe profit:
- sfera de cuprindere a impozitului pe profit
- reguli de impozitare
- determinarea impozitului pe profit
- utilizarea de scutiri și deduceri pentru amânarea și minimizarea obligațiilor fiscale privind impozitul pe profit
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

28

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice:

26

29

- sfera de cuprindere a impozitului pe veniturile persoanelor fizice
- veniturile din salarii şi asimilate acestora
- veniturile din activități independente (activități economice, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală)
- veniturile din cedarea folosinței bunurilor, investiții, pensii, premii și alte venituri
- determinarea venitului impozabil și a impozitului pe veniturile persoanelor fizice
Determinarea şi declararea accizelor

31

Taxa pe valoarea adăugată:
- sfera de cuprindere a TVA
- obligații de înregistrare în scop de TVA
- determinarea TVA
- regimuri speciale de TVA
- cerințe legate de conformitatea documentelor specifice TVA
Determinarea şi declararea impozitelor şi taxelor locale

32

Definirea gestiunii portofoliului. Organizarea gestiunii portofoliului şi descrierea procesului de investire.

33

Informaţii şi asimetrie de informaţii. Clasificări ale informaţiilor utilizate în domeniul gestiunii portofoliului.

34

Eficiența pieței financiare. Tipuri de eficienţă. Eficienţa informaţională. Testarea eficienţei informaţionale în formă slabă.

35

Modele liniare de serii de timp

36

Relaxarea ipotezelor CAPM. Teste empirice privind CAPM

37

Impactul factorilor de risc specific al companiilor asupra rentabilității actiunii: model restrictiv de regresie (cu coeficienți alfa si
beta constanti în timp și la companii), model cu variabile dummy (cu efecte fixe)
Studii de eveniment. Testarea eficienţei informaţionale în formă semi-forte și în formă forte

30

38

40

Abordări în gestiunea portofoliului. Gestiunea statică versus gestiunea dinamică. Abordarea „bottom-up” şi abordarea „topdown”. Gestiunea pasivă şi gestiunea activă. Analiza surselor rentabilității portofoliului: rentabilitatea pasivă (a indicelui
bursier), rentabilitatea activă (superioara celei bursiere ca urmare a unei strategii active de gestiune a portof.)
Analiza surselor de risc associat portofoliului: riscul activ al factorilor modelului de risc ales = Var(Rp - Rm), riscul activ de
selecție a portofoliului = Suma (wi - wm) x Var reziduala
Value-at-Risk

41

Gestiunea portofoliului în context internațional

42

Cuantificarea performanţelor portofoliului

43

Aspecte de bază privind aplicabilitatea finanțelor comportamentale în managementul de portofoliu

44

Problema controlului în managementul de portofoliu. Dețineri majoritare versus dețineri minoritare. Aspecte de bază privind
guvernanța corporativă. Indici de cuantificare a protecției investitorilor.

39
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