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��  Prof.univ.dr. Ioan Dan 
MORAR 

Fiscalitatea, studiu comparativ 

��  Accizele si rolul lor in colectarea veniturilor fiscale 

��  Sistemul fiscal  romanesc, studiu aplicativ 

��  Fiscalitatea comunitara 

��  Fiscalitatea local� 

��  Proceduri fiscale 

��  Evaziunea fiscal� 

	�  Concilierea rezultatului contabil cu legeafiscal� 


�  Sistemul fiscal - studiu comparativ 

���  Colectarea veniturilor fiscale din impozitul pe consum  

���  Colectarea veniturilor fiscale din impozitele pe venituri 

���  T.V.A.-studiu aplicativ 

���  Executiasilit� – studiu aplicativ 
 

��  Prof univ.dr. Ioan 
Gheorghe �ARA 

Auditul financiar ca o necesitate obiectiv� pentru cre�terea 
credibilit��ii informa�iei financiar contabile. 

��  Auditul public intern: obiective, mod de organizare, posibilit��i 
de cre�tere a independen�ei. 

��  Standardele interna�ionale de audit despre etapele desf��ur�rii 
unei misiunii de audit financiar. 

��  Studiu privind evaluarea riscului de audit 

��  Curtea European� de Conturi. 

��  Auditul sistemelor informatice 

��  Principiile organiz�rii �i exercit�rii activit��ii de audit financiar 



 
��  Conf.univ.dr. Corneliu 

Cristian BEN�E 
Desp�gubirile în asigur�ri – structur� �i tendin�e. Studiu de caz 
la SC…… 

��  Managementul financiar în asigur�ri, cu studiu de caz la 
SC…… 

��  Rezervele tehnice în asigur�ri. Studiu de caz la SC……… 

��  Asigurarea riscurilor din mediul înconjur�tor 

��  Asigur�rile de riscuri financiare. Studiu de caz la SC… 

��  Asigur�rile la culturi vegetale �i la animale. Studiu de caz la 
SC… 

��  Asigurarea culturilor agricole, pomicole �i viticole. Studiu de 
caz la SC… 

	�  Asigurarea animalelor, cu studiu de caz la SC…… 


�  Asigur�rile de credite, rezultate ob�inute �i posibilit��i de 
perfec�ionare. Studiu de caz la SC… 

���  Reglementarea �i supravegherea asigur�rilor în România �i 
în Uniunea Europeana 

���  Contractele de asigurare. Studiu de caz la SC 

���  Globalizarea pie�ei asigur�rilor �i a reasigur�rilor 

���  Pia�a asigur�rilor �i specificul marketingului în asigur�ri 

���  Managementul riscului în companiile de asigur�ri �i reasigur�ri 

���  Particularit��i ale contabilit��ii în domeniul asigur�rilor. 

���  Dinamica pie�ei asigur�rilor �i inciden�a industriei asigur�rilor 
asupra economiei. 

���  Studiu comparativ privind asigur�rile de via�� în România �i în 
una sau mai multe ��ri din UniuneaEuropean� 

�	�  Studiu comparativ privind asigur�rile de r�spundere civil� a 
autovehiculelor în România �i în unele ��ri din Uniunea 
European� 

�
�  Reasigurarea �i posibilit��i de perfec�ionare a acestei activit��i. 
Studiu de caz la SC… 

���  Perfec�ionarea activit��ii de recuperare a debitelor la societ��ile 
de asigur�ri. Studiu de caz la SC…… 

���  Lichiditatea �i solvabilitatea în asigur�ri 

���  Pia�a asigur�rilor de pensii în contextul integr�rii României în 
Uniunea European� 

���  Analiza, prevenirea �i combaterea fraudelor în asigur�ri. Studiu 
de caz la SC… 

���  Perfec�ionarea activit��ii brokerilor de asigur�ri. Studiu de caz 
la o firm� de brokeraj… 

���  Comunicarea �i etica în asigur�ri, cu studiu de caz la …… 

���  Pensiile private, prezent �i viitor 

���  Managementul societ��ilor de asigur�ri în mediul concuren�ial. 
 
 

��  Conf.univ.dr. Victoria 
BOGDAN 

Evolu�ia normaliz�rii contabile în ��rile Europei Centrale �i de Est, 
dup� c�derea comunismului – Polonia, Ungaria, Cehia, România 

��  Normalizarea contabil� american�: repere, realiz�ri, avantaje �i limite 

��  Normalizarea contabil� francez�: repere, realiz�ri, avantaje �i limite 



��  Normalizarea contabil� britanic�: flexibilitate, pragmatism �i 
transparen�� 

��  Dispozitivul de normalizare contabil� în România 

��  Politici �i op�iuni referitoare la dezvoltarea comparabilit��ii situa�iilor 
financiare. Studiu de caz la S.C. … 

��  Politici �i op�iuni contabile între metoda capitaliz�rii �i metoda 
rezultatului. Studiu de caz la S.C.... 

	�  Politici �i op�iuni contabile privind amortizarea imobiliz�rilor 
corporale �i necorporale. Studiu de caz la S.C.... 


�  Politici �i op�iuni contabile privind tratamentul deprecierii activelor la 
S.C... 

���  Modificarea politicilor contabile, corectarea de erori �i schimb�rile de 
estim�ri contabile. Studiu de caz la S.C... 

���  Politici �i op�iuni contabile privind contractele de loca�ie. Studiu de 
caz la S.C.... 

���  Politicile contabile �i modelarea rezultatului. Studiu de caz la S.C... 

���  Politici �i op�iuni contabile referitoare la recunoa�terea, estimarea �i 
contabilizarea provizioanelor, a datoriilor �i activelor eventuale. 
Studiu de caz la S.C... 

���  Consisten�e �i inconsisten�e în raportarea financiar� individual� a 
întreprinderilor române�ti. 

���  Politici �i op�iuni contabile privind contabilizarea impozitelor 
amânate. 

���  Politici �i strategii contabile privind efectele varia�iilor cursurilor 
monedelor str�ine. Studiu de caz la S.C... 

���  Raportarea financiar� obligatorie �i voluntar� a companiilor 
române�ti – între tradi�ie �i modernitate. Cazul societ��ilor române�ti 
listate la BVB. 

�	�  Asimetria informa�ional�, costurile capitalului �i raportarea voluntar� 
a informa�iilor financiare 

�
�  Grupurile multina�ionale, importan�a lor economic� �i reprezentarea 
lor contabil�. 

���  Reglement�ri privind consolidarea conturilor în România – trecut, 
prezent �i perspective. 

���  Retratarea situa�iilor financiare individuale ale societ��ilor intrate în 
perimetrul de consolidare. 

���  Metodele de consolidare a conturilor �i reprezentarea corect� din 
situa�iile financiare consolidate. Studii de caz. 

���  Arhitectura situa�iilor financiare consolidate contemporane. 

���  Particularit��i contabile privind întocmirea situa�iilor financiare la 
nivelul grupurilor multina�ionale. 

���  Organizarea �i derularea procesului de consolidare a conturilor. 

���  Indicatori utiliza�i pentru evaluarea performan�elor grupurilor 
multina�ionale. Studiu de caz pentru primele cinci companii 
române�ti listate la BVB. 

���  Corela�ia comunicare financiar� – guvernan�� corporativ� – 
responsabilitate social� la nivelul grupurilor de societ��i. 

�	�  Impactul guvernan�ei corporative asupra performan�elor grupurilor de 
societ��i. 

�
�  Combin�ri de întreprinderi – tratamentul contabil dup� litera �i 
spiritul IFRS 3. 

���  Relevan�a informa�iei financiare din situa�iile financiare consolidate 
în condi�iile adopt�rii IFRS. 

���  Relevan�a situa�iilor financiare consolidate în raport cu situa�iile 
financiare individuale ale societ��ii mam�. 



���  Analiza politicilor contabile generale �i specifice. Propuneri de 
îmbun�t��ire. 

���  Configura�ii noi ale raport�rii financiare obligatorii �i voluntare 

���  Analiza exploratorie a consecven�ei metodelor contabile în perioada 
..... 

���  Cercet�ri privind motiva�iile recursului la tehnicile de contabilitate 
creativ� 

���  Studiu privind principiul prevalen�ei economicului asupra juridicului 
�i substan�a economic� reflectat� în situa�iile financiare ale 
întreprinderii. 

 
 

��  Conf.univ.dr. Dorina 
Nicoleta POPA 

Analiza situa�iilor financiare individuale pe perioada ...  
Previziuni privind evolu�ia principalilor indicatori la ... 

��  Analiza performan�elor întreprinderii  

��  Analiza situa�iilor financiare ale întreprinderii prin metoda 
ratelor la SC… 

��  Analiza riscurilor întreprinderii 

��  Analiza diagnostic – component� a evalu�rii întreprinderii 

��  Diagnosticul financiar al SC… în vederea evalu�rii 

��  Metode de evaluare a activelor necorporale  

	�  Analiza pozi�iei financiare a întreprinderii 


�  Analiza performantelor pe baza indicatorilor bursieri si de 
creare de valoare 

���  Analiza modific�rii pozi�iei financiare a întreprinderii pe baza 
tablourilor de flux 

���  Dimensiuni ale echilibrului financiar al firmei 

���  Utilizarea analizei financiare în predic�ia falimentului unei 
întreprinderi 

���  Analiza situa�iilor financiare previzionate 

���  Abordarea pe baz� de venit în evaluarea întreprinderii 

���  Abordarea pe baz� de active în evaluarea întreprinderii 

���  Diagnosticul resurselor umane ale firmei 

���  Diagnosticul resurselor materiale ale firmei 

�	�  Diagnosticul cheltuielilor întreprinderii 

�
�  Diagnosticul performan�elor întreprinderii 

���  Diagnosticul poten�ialului intern al firmei 
 
 

��  Conf.univ.dr. Diana 
Claudia SAB�U-POPA 

Finan�area politicii de dezvoltare regional�. Studiu de caz 
România 

��  Finan�area politicii agricole comune. Studiu de caz 
��  Finan�area politicii sociale �i de ocuparea for�ei de munc�. 

Studiu de caz 
��  Finan�area m�surilor de dezvoltarea rural� în UE. Studiu de caz-

România 
��  Armonizarea fiscal� în Uniunea European� 



��  Cheltuielile Uniunii Europene 
��  Politica bugetar� în zona Euro 
	�  Procesul bugetar la nivelul UE 

�  Sistemele fiscale din UE. Analiza comparativ� 
���  Fondurile comunitare acordate în cadrul asisten�ei de 

preaderare. Studiu de caz  Croa�ia sau Turcia 
���  Impactul bugetar al UE asupra ��rilor membre. Studiu de caz 
���  Veniturile UE 
���  Implicarea b�ncilor în accesarea fondurilor europene 

 
 

��  Conf.univ.dr. Carmen 
Mihaela SCOR�E 

Analiza performan�ei activit��ii din perspective contabilit��ii de 
gestiune. Studiu de caz la SC… 

��  Organizarea  sistemul  informational  decizional  pornind  de  la  
procesul  de  calculatie  a  costurilor. Studiu de caz la SC… 

��  Calcula�ia costurilor prin metoda standard cost la SC... 

��  Calcula�ia costurilor prin metoda THM. Studiu de caz la SC… 

��  Reducerea costurilor – provocare si target in economia de piata. 
Studiu de caz la SC….. 

��  Calculatia costurilor prin metode de tip partial orientate 
decizional. Studiu de caz la SC… 

��  Decizii bazate pe costuri. Studiu de caz la ….. 

	�  Tabloul de bord instrument pentru masurarea performantei 
entitatii. Studiu de caz la SC. 


�  Conceptul de lean accounting 

���  Target costing o noua metoda de calculatie a costurilor. Studiu 
de caz la SC… 

���  Metode clasice versus metode moderne de calculatie a 
costurilor. Studiu de caz la SC… 

���  Calculatia costurilor prin metoda ABC. Studiu de caz la SC… 

���  Instrumente integrate de m�surare �i gestionare a performan�ei. 
Calculatia costurilor si tabloul de bord. Studiu de caz la SC… 

���  Benchmarking-ul –metodologie si impact asupra performan�ei. 
Studiu de caz la SC… 

 
 

��  Lect.univ.dr. Sorina 
Ioana COROIU 

Gestiunea riscurilor financiare în vederea asigur�rii stabilit��ii 
financiare 

��  Supraveghereafinanciar� la nivelul Uniunii Europene 

��  Arhitectura supravegherii bancare la nivel european 

��  Uniunea Bancar� European� 

��  Reglement�ri interna�ionale: Acordurile Basel 

��  Agen�iile de rating �i influen�a lor asupra asigur�rii stabilit��ii 
financiare 

��  Supravegherea pruden�ial�: specializat� versus integrat� 
 

��  Lect.univ.dr. Lauren�iu 
DROJ 

Procesul de evaluare a companiilor în insolven�� sau faliment 

��  Evaluarea afacerilor pe baza veniturilor 

��  Evaluarea capitalurilor proprii 



��  Evaluarea activelor companiilor 

��  Rolul evalu�rii în politica companiei 

��  Evaluarea pentru raportare financiar� 

��  Evaluarea patrimoniului …. 

	�  Evaluarea afacerilor generatoare de venit 


�  Evaluarea obiectivelor industriale 

���  Evaluarea terenurilor agricole 

���  Evaluarea investitiilor 
 
 

��  Lect.univ.dr. Dana 
Simona GHERAI 

Auditul financiar ca o necesitate obiectiv� pentru cre�terea 
credibilit��ii informa�iei financiar contabile. 

��  Auditul public intern: obiective, mod de organizare, posibilit��i 
de cre�tere a independen�ei. 

��  Standardele interna�ionale de audit despre etapele desf��ur�rii 
unei misiunii de audit financiar. 

��  Studiu privind evaluarea riscului de audit 

��  Curtea European� de Conturi. 

��  Auditul sistemelor informatice 

��  Principiile organiz�rii �i exercit�rii activit��ii de audit financiar 
 
 

��  Lect.univ.dr. Lumini�a 
RUS 

Contabilitatea de trezorerie. Întocmirea, prezentarea �i analiza 
situa�iei fluxurilor de trezorerie 

��  Tratamentul contabil al m�rfurilor în comer�ul on-line 

��  Politici �i op�iuni contabile privind activele circulante. Studiu 
aplicativ la SC… 

��  Politici �i op�iuni contabile privind imobiliz�rile corporale �i 
necorporale. Studiu de caz la… 

��  Politici �i op�iuni contabile privind crean�ele �i datoriile. Studiu 
aplicativ la… 

��  Reglement�ri �i practici specifice privind contabilitatea 
entit��ilor f�r� scop patrimonial.  

��  Achizi�ii intracomunitare versus import din perspectiv� 
contabil� 

	�  Livr�ri intracomunitare versus export din perspectiv� contabil� 


�  Abord�ri contabile ale serviciilor de consultan�� privind 
finan�area entit��ii economice 

���  Contabilitatea finan��rii entit��ii economice prin fonduri 
nerambursabile 

 
* NOT�: la propunerea masteranzilor pot fi elaborate lucr	ri de diserta
ie �i cu alte teme 

 
 
 
                Decan                     Director Departament 

prof.univ.dr. Alina Badulescu                                          Prof.univ.dr. Ioan Dan Morar 


