
TEME DE CERCETARE PROPUSE PENTRU ELABORAREA LUCRĂRILOR DE 

DISERTAŢIE, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2013/2014 

 

 

 

Prof. Univ. Dr. Ioan Gh. Ţară 
Disciplina –Audit public intern 

Disciplina – Standarde internaţionale de audit 

Disciplina – Auditarea instituţiilor financiare 

 

 

1. Standardele internationale de audit financiar ca document fundamental in evidentierea 

exemplelor de buna practica in domeniul auditarii situatiilor financiare ale entitatilor. 

2. Independenta ca principiu in organizarea si exercitarea auditului financiar. 

3. Codul de conduita etica al profesionistilor contabili despre situatiile de incompatibilitate 

si modalitatile de solutionare a lor. 

4. Standardele internationale de audit financiar despre principiile de organizare si 

desfasurare a auditului financiar. 

5. Relatia audit intern – audit extern in viziunea standardelor internationale in domeniu. 

6. Particularitati ale activitatii de audit public intern  in sistemul financiar romanesc 

7. Posibilitati de perfectionare a auditului intern. Independenta relativa si cai de 

imbunatatire a ei. 

8. Standardele INTOSAI despre auditarea formarii si utilizarii resurselor publice. Studiu 

comparativ. 

9. Auditul public extern – mod de organizare, forme, obiective. 

      10.Etapele desfasurarii unei misiuni de audit financiar asupra formarii si 

         utilizarii resurselor publice. Studii de caz.                  

11.Standardele IFAC despre evaluarea riscului de audit si a componentelor sale. 

12.Materialitatea in auditul financiar. 

13.Proceduri de audit in viziunea standardelor IFAC 

14.Opinia de audit. Corelatia cu materialitatea si cu esantionarea. 

15.Sistemul de control intern. Legatura cu activitatea de audit financiar. 

16.Documentele din auditul financiar. Particularitati ale diferitelor forme de audit. Studiu de 

caz. 

17. Auditarea sistemelor informatice. Studiu de caz. 

18.Standardele internationale referitor la frauda si eroare. 

19.Conceptul de “going concern” – o posibila cale de perfectionare a activitatii de   audit 

financiar. 

 



Prof. Univ. Dr. Ioan Gh. Ţară 

Disciplina – Expertiză contabilă şi consultanţă 

 

1. Conceptul si formele controlului financiar in Romania. Institutii cu atributii de control 

financiar. Legatura dintre controlul financiar si expertiza contabila. 

2. Obtinerea calitatii de expert contabil. Aspecte ale conduitei etice ale expertilor contabili 

3. Organizarea si exercitarea activitatii de expertiza contabila in Romania 

4. Documentele de expertiza contabila. Studii de caz. 

5. Conditii pentru obtinerea calitatii de expert contabil si contabil autorizat. 

6. Lucrari ce pot fi efectuate de catre expertii contabili si contabilii autorizati 

7. Raportul de expertiza contabila- expresie a calitatii activitatii de expertiza contabila. Studiu 

de caz. 

8. Controlul de calitate in procesul de expertiza contabila. 

9. Situatii de incompatibilitate in expertiza contabila. Modalitati de rezolvare. 

10.  Expertiza contabila judiciara – mijloc de proba in justitie. Studiu de caz. 

11. Numirea expertilor contabili – expresie a respectarii principiilor independentei si 

obiectivitatii in procesul de expertiza contabila. 

12. Expertiza contabila – evolutie istorica 

13. Expertul contabil stagiar – drepturi si obligatii 

14. Expertiza contabila judiciara versus controlul financiar 

15. Aspecte ale conduitei etice ale profesionistilor contabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



Prof.Univ.Dr.Ioan Dan Morar 
 

Disciplina – Fiscalitatea intreprinderilor  

Disciplina – Aspecte fiscale 

 

 
 

 

1.Proceduri fiscale 

2.Politici fiscale 

3.Impunerea venitului persoanelor fizice 

4.Impunerea venitului persoanelor juridice 

5.Sisteme fiscale-comparatii. 

6. Bugetul U.E. 

7. Participarea României la bugetul U.E. 

6. Alte teme solicitate de studenţi. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conf.univ.dr. Chirila Emil 
 

Disciplina 1: Diagnostic financiar si evaluarea intreprinderilor 

 

Denumirea temei propuse  

1. Metode şi tehnici de evaluare a activelor necorporale 

2. Evaluarea întreprinderilor în dificultate 

3. Diagnosticul financiar şi gestionarea riscurilor 

4. Tendinţe în evaluarea performanţelor financiare 

5. Politici financiare de întreprindere de gestiune a echilibrelor financiare 

6. Autofinanţarea şi evaluarea capitalului propriu 

7. Evaluarea bursieră 

8. Metode şi tehnici de evaluare pe bază de venit 

9. Metode şi tehnici de evaluare prin comparaţie de piaţă 

10. Particularităţi ale deciziei de investiţii în cazul finanţărilor din fonduri 

neremabursabile 

11. Evaluarea patrimonială 

12. Valoarea justă 

13.  Tehnici de diagnosticare în evaluarea întreprinderilor 

14. Politici de dividend şi de evaluare a întreprinderilor 

15. Costul mediu ponderat al capitalului 

 

 

Disciplina 2: Metode financiar contabile de gestiune a patrimoniului 

 

Denumirea temei propuse  

1. Tehnici financiar contabile de evaluare şi gestiune a costurilor capitalului 

2. Optimizarea structurii capitalului 

3. Fundamentarea deciziei financiare pe baza bilanţului 

4. Decizii financiare pe baza tablourilor de flux 

5. Politici financiare de întreprindere 

6. Dimensionarea şi optimizarea stocurilor 

7. Autofinanţarea între reflectarea contabilă şi utilitatea financiară 



8. Managementul prin bugete 

9. Metode financiar contabile de gestiune a riscurilor 

10. Gestiunea financiar contabilă a rezultatelor 

11. Decizia de investiţii 

12. Fundamentarea deciziei de creditare 

13. Decizia strategică  

14. Gestiunea fiscală 

15. Gestiunea echilibrelor financiare 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conf. Univ. Dr. Marcel Ioan BOLOŞ 

 
Disciplina – Pieţe financiare internaţionale 

 

 

1) Bretton Woods – Istorie şi referinţă în sistemul financiar internaţional 

2) Fondul Monetar Internaţional – între atribuţii, competenţe şi obiective stabilite pe plan 

internaţional 

3) Politici şi programe ale Fondului Monetar Internaţional 

4) Banca Mondială – instituţie financiară de referinţă la cumpăna dintre milenii 

5) Politici şi programe ale Grupului Băncii Mondiale 

6) Banca Centrală Europeană – încotro? 

7) Băncile Regionale şi susţinerea dezvoltării economice 

8) Resursele financiare ale Fondului Monetar Internaţional 

9) Politica de creditare a Fondului Monetar Internaţional 

10) România şi Fondul Monetar Internaţional – Acordul Stand By 

11) Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – politici de creditare şi funcţii 
12) Holdingurile financiare – o provocare la răspântia dintre milenii 

13) Asociaţia de Garantare Multilaterală a Investiţiilor 

14) Banca Europeană de Investiţii – încotro? 

15) Uniunea Europeană –repere istorice 

16) Integrarea monetară europeană 
17) Tratatul de la Maastricht şi importanţa lui pentru consolidarea Uniunii Europene 

18) Sistemul Monetar European – de la funcţii la implicaţiile în activitatea financiar-europeană 
19) Criteriile de convergenţă nominale stabilite la Maastrict 

20) Instrumentele financiare ale Uniunii Europene folosite pentru sprijinul ţărilor candidate: 

21) Globalizarea financiară şi impactul asupra finanţelor României 

22) Descentralizarea financiară – de la metode internaţionale la posibilităţi de perfecţionare 

23) Datoria publică şi deficitul bugetar 

24) Macrofinanţele Uniunii Europene – de la structura finanţelor publice la finanţele firmei 

25) Instituţiile financiare internaţionale -  de la stadiul actual la perspective 

26) Alte teme propuse de studenţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conf. Univ. Dr. Daniela Zăpodeanu 
Disciplina – Gestiunea riscurilor financiare şi   supraveghere integrată 
Disciplina –Politici monetare şi  stabilitate financiară 
 

 
1. Contrapartidele masei monetare 

2. Raportul M.M. si P.I.B. Semnificatie 

3. Creatia monetara. 

4. Cererea de moneda 

5. Echilibrul Monetar- Keynes 

6. E.M.-Friedman 

7. E.M si politica economica. 

8. E.M. in Europa centrala si de Est 

9. E.M in Romania 

10. Reglementarea internationala privind prudenta bancară 
11. Instrumente Politicii Monetare – fiecare instrument 

12. Inflatia.Dezechilibre monetare 

13. Politica de stapanire a inflatiei 

14.  Politica monetara in cadrul politicilor economice 

15. Prezentarea Sistemului Bancar Romanesc 

16. Prezentarea Institutiilor Financiare in Romania in prezent 

17. Strategii bancare – banca X 

18. Indicatori de performanta bancara la nivel macro 

19. Indicatori de performanta bancara pe o banca 

20. Bugetul de venituri si cheltuieli ale unei banci sau societati de asigurari 

21. Indicatori de performanta pt alte institutii financiare pe piata de capital 

22. Indicatori de performanta pt alte institutii financiare pe piata asigurarilor 

23. Risc de tara si agentiile de raiting 

24. Riscul de credit si reglementari conf BASEL I 

25. Riscul de credit si reglementari conf BASEL II 

26. Asemanari si deosebiri BASEL I si BASEL II 

27. Etape ale implementarii BASEL in general 

28. Etape ale implementarii BASEL in Romania 

29. Reglementari legislative privind BASEL II in Romania 

30. Institutii de supraveghere bancara(BNR) 

31. Institutii de supraveghere prudentiala 

32. Conglomeratele financiare (criterii, grupuri formate si definiri in Romania) 

33. BASEL in Europa Centrala si de Est 

34. Alte teme propuse de masteranţi. 
 

 

 

 

 

 

 



Conf. Univ. Dr. Daniela Zăpodeanu 

 
Disciplina – Metode moderne de calculaţie a costurilor 

 

 
1. Direct Costingul un pas spre analiza Cost-Volum-Profit. 

2. Analiza CVP si indicatorii decizionali pe termen scurt. 

3. Modernizarea contabilităţii de gestiune prin metoda ABC. 

4. Metodele clasice sau metodele moderne de calculaţie a costurilor? 

5. Calculaţia costurilor prin metoda pe faze prin procedeul reiterării. 
6. Calculaţia costurilor prin metoda pe comenzi. 

7. Target costingul şi calculaţia costurilor. 

8. Calculaţia costurilor prin metoda GP. 

9. Calculaţia costurilor prin metoda standard cost si importanta analizării abaterilor. 

10. Calculaţia costurilor pe centre de responsabilitate. 

11. Managementul costurilor şi fundamentarea deciziilor. 

12. Impactul masurilor de reducere a costurilor asupra prestigiului firmei.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Conf.univ.dr. Victoria Bogdan  
Disciplina:Standarde internationale de raportare financiara 

Practici si optiuni contabile la nivelul grupurilor de societati 

 
Nr. 

crt. 
Denumire tema de cercetare/studiu  

1.  

Particularităţile recunoaşterii, evaluării şi contabilizării lucrărilor de 

construcţii 

2.  

Studiu privind modul de organizare şi conducere a contabilităţii. Stadiul 

actual, disfuncţionalităţi şi propuneri de îmbunătăţire 

3.  

Analiza politicilor contabile generale şi specifice. Propuneri de 

îmbunătăţire. 

4.  

Analiza situaţiilor financiare individuale pe perioada ..... Previziuni 

privind evoluţia principalilor indicatori. 

 

5.  Configuraţii noi ale raportării financiare obligatorii şi voluntare 

6.  Studiu privind investigarea sistemului de control intern 

7.  Investigarea procedurilor de inventariere a lucrărilor de construcţii. 

8.  Analiza exploratorie a consecvenţei metodelor contabile în perioada ..... 

9. Cercetări privind motivaţiile recursului la tehnicile de contabilitate creativă 

10. 
Relevanţa situaţiilor financiare consolidate în raport cu situaţiile financiare 

individuale ale societăţii mamă 

11. 
Procesul consolidării conturilor şi reprezentarea corectă din situaţiile financiare 

consolidate 

12. Gestionarea informaţiei contabile şi politicile de informare ale întreprinderii 

13. 
Direcţii de valorificare a informaţiei contabile în procesul decizional al 

managerilor 

14. 
Studiu privind principiul prevalenţei economicului asupra juridicului şi 

substanţa economică reflectată în situaţiile financiare ale întreprinderii. 

15. 
Studiu privind influenţa fiscalităţii asupra performanţei financiare a 

întreprinderii 

 

 

 

 



 

 

 
 

Conf.univ.dr. Dorina Popa 
 

Disciplina 1:  Analiză financiară aprofundată 
 

Denumirea temei propuse  

Numele şi  prenumele 

studentului înscris – 

programul de studii CAGA 

1. Analiza poziţiei financiare a întreprinderii pe baza 

bilanţului financiar  
 

2. Analiza poziţiei financiare a întreprinderii pe baza 

bilanţului funcţional 
 

3. Analiza performanţelor întreprinderii   

4. Analiza performantelor pe baza indicatorilor de 

creare de valoare 
 

5. Analiza impactului modificării structurii 

producţiei/vânzărilor asupra performanţelor firmei 

la SC Audio Bronx SRL 

 

6. Analiza situaţiilor financiare ale întreprinderii prin 

metoda ratelor la SC… 
 

7. Analiza modificării poziţiei financiare a 

întreprinderii pe baza tablourilor de flux 
 

8. Dimensiuni ale echilibrului financiar al firmei  

9. Analiza riscurilor întreprinderii  

10. Utilizarea analizei financiare în predicţia 

falimentului unei întreprinderi 
 

11. Analiza situaţiilor financiare previzionate  

12. Analiza situaţiilor financiare individuale pe 

perioada ...  Previziuni privind evoluţia 

principalilor indicatori la S.C. BOLLHOFF S.R.L. 

 



Disciplina 2: Diagnostic financiar şi evaluarea întreprinderii 

 

Denumirea temei propuse  

Numele şi  prenumele 

studentului înscris – 

programul de studii CAGA 

1. Analiza diagnostic – componentă a evaluării 

întreprinderii 
 

2. Diagnosticul financiar al SC… în vederea evaluării  

3. Abordarea pe bază de venit în evaluarea 

întreprinderii 
- 

4. Abordarea pe bază de active în evaluarea 

întreprinderii 
- 

5. Metode de evaluare a activelor necorporale - 

 

 
Disciplina 3: Diagnosticul economico-financiar al firmei 

 

Denumirea temei propuse  
Numele şi  prenumele studentului 

înscris – programul de studii MO 

1. Diagnosticul resurselor umane ale firmei  

2. Diagnosticul resurselor materiale ale firmei  

3. Diagnosticul  cheltuielilor întreprinderii  

4. Diagnosticul performanţelor întreprinderii  

5. Diagnosticul potenţialului intern al firmei  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lect. Univ. Dr. Corneliu Benţe 
Disciplina – Asigurări-reasigurări 
 

 

1.  Despăgubirile în asigurări – structură şi tendinţe. Studiu de caz la SC………… 

2. Managementul financiar în asigurări, cu studiu de caz la SC………….. 

3. Rezervele tehnice în asigurări. Studiu de caz la SC………… 

           4. Asigurarea riscurilor din mediul înconjurător. 

5. Asigurările de riscuri financiare. Studiu de caz la SC………… 

6. Asigurările la culturi vegetale şi la animale. Studiu de caz la SC………… 

7. Asigurarea culturilor agricole, pomicole şi viticole. Studiu de caz la SC……… 

8. Asigurarea animalelor, cu studiu de caz la SC………… 

9. Asigurările de credite, rezultate obţinute şi posibilităţi de perfecţionare. Studiu de caz 

la SC……… 

10.Reglementarea şi supravegherea asigurărilor în România şi în Uniunea 

Europeana. 

11.Contractele de asigurare. Studiu de caz la SC………… 

12.Globalizarea pieţei asigurărilor şi a reasigurărilor. 

13.Piaţa asigurărilor şi specificul marketingului în asigurări. 

14.Managementul riscului în companiile de asigurări şi reasigurări. 

15.Particularităţi ale contabilităţii în domeniul asigurărilor. 

16.Dinamica pieţei asigurărilor şi incidenţa industriei asigurărilor asupra economiei. 

17. Studiu comparativ privind asigurările de viaţă în România şi în una sau mai multe ţări 

din Uniunea Europeană. 

18.Studiu comparativ privind asigurările de răspundere civilă a autovehiculelor în 

România şi în unele ţări din Uniunea Europeană. 

19.Reasigurarea şi posibilităţi de perfecţionare a acestei activităţi. Studiu de caz la 

SC………… 

20.Perfecţionarea activităţii de recuperare a debitelor la societăţile de asigurări. Studiu de 

caz la SC………. 

21.Lichiditatea şi solvabilitatea în asigurări. 

22.Piaţa asigurărilor de pensii în contextul integrării României în Uniunea 

Europeană. 

23.Analiza, prevenirea şi combaterea fraudelor în asigurări. Studiu de caz la SC….. 

24.Perfecţionarea activităţii brokerilor de asigurări. Studiu de caz la o firmă de 

brokeraj…….. 

25.Comunicarea şi etica în asigurări, cu studiu de caz la …………. 

26.Pensiile private, prezent şi viitor. 

27. Managementul societăţilor de asigurări în mediul concurenţial. 

 



 

 

Lect. Univ. Dr. Corneliu Benţe 

 
Disciplina – Tehnici actuariale aplicatee în asigurări 
 

 

1.  Despăgubirile în asigurări – structură şi tendinţe. Studiu de caz la SC………… 

2. Managementul financiar în asigurări, cu studiu de caz la SC………….. 

3. Rezervele tehnice în asigurări. Studiu de caz la SC………… 

4. Estimarea rezervele tehnice în asigurări pe baza metodei Chain Ladder. Studiu de caz 

la SC 

5. Estimarea rezervele tehnice în asigurări pe baza metodei costului mediu per daună. 

Studiu de caz la SC…. 

6. Estimarea rezervei matematice in asigurările de viaţă. Studiu de caz la SC 

7. Rezerva matematică şi durata critică a asigurării in asigurările de viaţă. Studiu de caz 

la SC 

8. Rezerva matematică şi şi riscul matematic in asigurările de viaţă. Studiu de caz la SC 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

Lector. univ. Dr. Diana Sabau Popa 
 

 

Disciplina 1: FINANTELE UNIUNII EUROPENE 

 

Denumirea temei propuse  

1. Finanţarea politicii de dezvoltare regională. Studiu de caz România 

2. Finanţarea politicii agricole comune. Studiu de caz 

3. Finanţarea politicii sociale şi de ocuparea forţei de muncă. Studiu de caz 

4. Finanţarea măsurilor de dezvoltarea rurală în UE. Studiu de caz-România 

5. Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană 

6. Controverse privind introducerea impozitului unic în UE 

7. Cheltuielile Uniunii Europene 

8. Politica bugetară în zona Euro 

9. Procesul bugetar la nivelul UE 

10. Bugetul UE 

11. Sistemele fiscale din UE. Analiza comparativă 

12. Fondurile comunitare acordate în cadrul asistenţei de preaderare. Studiu de caz  

Croaţia sau Turcia 

13.  Impactul bugetar al UE asupra ţărilor membre. Studiu de caz 

14. Veniturile UE 

15. Finanţarea politicii comune a pescuitului 

16. Implicarea băncilor în accesarea fondurilor europene 

 

 

 

 

   Director Departament 

         Conf.univ.dr.Emil CHIRILA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


