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Tehnici și operațiuni bancare (engleză) / Banking techniques and operations 

1. Sistemul bancar european și politica monetară a Uniunii Europene / The central banking 

system and the EU monetary policy 

2. Managementul riscului în domeniul bancar / Risk management in the banking sector 

3. Dobânda / Interest rate 

4. Creditul și analiza de credit / Credit and credit analysis 

5. Instrumente de plată / Payment instruments 

6. Intermedierea bancară internațională / International banking intermediation 

7. Criza financiară internațională – cauze, efecte și evoluție / Financial crisis: causes, effects 

and evolution 

Bibliografie: 

- Dima M.A. - coord. (2012) - Banking. Theory, cases and applications, ASE București 

- Casu B., Girardone C., Molyneux P. (2006) – Introduction to banking, Pearson, SUA 

- Mishkin F. (2007) - The economics of money, banking and financial markets, Prentice Hall, 

SUA 

 

Investiții și risc (engleză) / Investments and risks 

1. Mediul investițional: proceul investițional, tipologia investițiilor și investitorilor / The 

investment environment: investment process, types of investments and investors 

2. Piețe de tranzacționare a titlurilor financiare: piața monetară și piața financiară / Money 

market and capital markets 

3. Active financiare: acțiuni, obligațiuni, instrumente financiare derivate / Financial assets: 

stocks, bonds and derivatives markets 

4. Eficiența economică a investițiilor / Economic efficiency of investments 

5. Indicatori statici de evaluare a eficienței proiectelor de investiții / Static indicators for 

assessing the efficiency of investments projects 

6. Indicatori dinamici de evaluare a eficienței proiectelor de investiții / Dynamic indicators 

for assessing the efficiency of investments projects 

7. Randament și risc: surse de risc, tipologia riscurilor, instrumente de management al 

riscului, apetitul pentru risc / Yield and risk: sources of risk, types of risk, management 

tools, risk appetite. 

Bibliografie: 

- Pascal A., Desmuliers G., Grandin P., Levasseur M. (2017)-  Portfolio Management and 

Financial Markets, Pearson NY, SUA 

 



 

Procese decizionale în afaceri (engleză) 

1. Măsurarea răspunsului în fața influențelor tangibile și intangibile / Measuring responses to 

influences: tangible and intangible 

2. Dinamica și structura influențelor / Dynamics and structuring influence 

3. Structuri în teoria deciziei: construcția conceptului / Structures in decision making: concept 

construction 

4. Structuri ierarhice / Hierarchic structures 

5. Structuri în rețea / Network structures 

6. Procesul de structurare a unei decizii pas cu pas / Step by step decision structuring process 

7. Constructia unei ierarhii / Structuring hierarchies 

8. Constructia unei retele, validarea unei anumite structuri în procesul de decizie / Structuring 

networks, validation of the structures 

9. Evaluarea unei decizii și proporții / Judgement and proportion 

Bibliografie: 

- Saaty, T. (2010) - Principia Mathematica Decernendi-Mathematical principles of Decision 

Making, RWS Publications, Pittsburgh, SUA 

- Varian H.R. (2010) - Intermediate Microeconomics-A Modern Approach, WW Norton&Co, 

SUA 

- Bergstrom T.C., Varian H.L. (2009) - Workouts in Intermediate Microeconomics-A Modern 

Approach, W.W. Norton, SUA 

- Saaty T.L., Vargas L. (2001) - Models, Methods, Concepts & Applications of the Analytic 

Herarchy Process, Kluwer's International Series, 2001, Germania 


