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Coordonator științific: prof.univ.dr. habil. Diana Sabău-Popa 

 

Nr. crt. Tema propusă Nume și prenume 

student 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 

 

5.  
Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană 

 

6.  Cheltuielile Uniunii Europene  

7.  Politica bugetară în zona Euro  

8.  Procesul bugetar la nivelul UE  

9.  
Sistemele fiscale din UE. Analiza comparativă 

 

10.  Fondurile comunitare acordate în cadrul asistenţei de 

preaderare. Studiu de caz   

 

11.  
Impactul bugetar al UE asupra ţărilor membre. Studiu de caz 

 

12.  Implicarea băncilor în accesarea fondurilor europene  

13.  Uniunea bancară din Europa. Realizări și provocări  

14.  
Politicile financiare: instrumente active in combaterea crizei 

economico-financiare. 
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15.  
Uniunea piețelor de capital europene. Provocări pentru 

România 

 

16.  Bursele de valori europene tradiționale  

17.  Fondurile cu capital de risc- actori ai piețelor financiare 

internaționale 

 

18.  
Piețele financiare emergente din China 

 

19.  
Piețele financiare emergente din India 

 

20.  
Politica de dividend a societăților deschise. Studiu de caz 

 

21.  
Structura capitalului societăților deschise. Studiu de caz 

 

22.  
Costul capitalului pe piețe financiare internaționale 

 

23.  
Apreciere comparativă a burselor de valori americane 

 

24.  
Centrele financiare internaţionale 

 

25.  Integrarea evaluarii instrumentelor financiare in contextul 

procesului decizional 

 

26.  ASPE-IFRS. Aspecte comparative privind instrumentele 

financiare 

 

 

27.  Evaluarea inițială și ulterioara a instrumentelor financiare. 

Studiu de caz... 

 

 

 Prof univ.dr. Ioan 
Gheorghe ȚARA 

Auditul financiar ca o necesitate obiectivă pentru creșterea credibilității 

informației financiar contabile. 

1.  Auditul public intern: obiective, mod de organizare, posibilități de creștere 

a independenței. 

2.  Standardele internaționale de audit despre etapele desfășurării unei misiunii 

de audit financiar. 

3.  Studiu privind evaluarea riscului de audit 

4.  Curtea Europeană de Conturi. 

5.  Auditul sistemelor informatice 

6.  Principiile organizării și exercitării activității de audit financiar 

 

 

 

 

 



Nr.crt. Coordonator științific Tema propusă 

1.  Prof.univ.dr. Ioan Dan MORAR Fiscalitatea, studiu comparativ 

2.  Accizele si rolul lor in colectarea veniturilor fiscale 

3.  Sistemul fiscal  romanesc, studiu aplicativ 

4.  Fiscalitatea comunitara 

5.  Fiscalitatea locală 

6.  Proceduri fiscale 

7.  Evaziunea fiscală 

8.  Concilierea rezultatului contabil cu legeafiscală 

9.  Sistemul fiscal - studiu comparativ 

10.  Colectarea veniturilor fiscale din impozitul pe consum  

11.  Colectarea veniturilor fiscale din impozitele pe venituri 

12.  T.V.A.-studiu aplicativ 

13.  Executiasilită – studiu aplicativ 

 
Nr.  
crt. 

Coordonator ştiinţific** Titlul propus 

1.  Prof.univ.dr. Victoria Bogdan Evoluţia normalizării contabile în ţările Europei Centrale şi de Est, după 

căderea comunismului – Polonia, Ungaria, Cehia, România 2.   Normalizarea contabilă americană: repere, realizări, avantaje şi limite 

3.   Normalizarea contabilă franceză: repere, realizări, avantaje şi limite 

4.   Normalizarea contabilă britanică: flexibilitate, pragmatism şi 

transparenţă. 

 

5.   Dispozitivul de normalizare contabilă în România și profesia contabilă 

axată pe oameni 6.   Politici şi opţiuni referitoare la dezvoltarea comparabilităţii situaţiilor 

financiare. Studiu de caz la XXX 7.   Politici şi opţiuni contabile între metoda capitalizării şi metoda 

rezultatului. Studiu de caz la XXX 8.   Politici şi opţiuni contabile privind amortizarea imobilizărilor corporale 

şi necorporale. Studiu de caz la XXX 9.   Politici şi opţiuni contabile privind tratamentul deprecierii activelor la 

XXX 10.   Modificarea politicilor contabile, corectarea de erori şi schimbările de 

estimări contabile. Studiu de caz la XXX 11.   Politici şi opţiuni contabile privind contractele de locaţie. Studiu de caz 

la XXX 12.   Politicile contabile ale entității şi modelarea rezultatului. Studiu de caz 

la XXX 13.   Politici şi opţiuni contabile referitoare la recunoaşterea, estimarea şi 

contabilizarea provizioanelor, a datoriilor şi activelor eventuale. Studiu 

de caz la XXX 
14.   Consistenţe şi inconsistenţe în raportarea financiară individuală și 

consolidată a companiilor româneşti, ante și post COVID – 19. 15.   Politici şi opţiuni contabile privind contabilizarea impozitelor amânate. 

16.   Raportarea non-financiară și performanța companiilor listate, în condiții 

de sustenabilitate și dezvoltare durabilă. 



17.  Grupurile multinaţionale, importanţa lor economică şi reprezentarea lor 
contabilă. 

18.  Reglementări privind consolidarea conturilor în România – trecut, 
prezent şi perspective. 

19.  Retratarea situaţiilor financiare individuale ale societăţilor intrate în 

perimetrul de consolidare. 

20.  Metodele de consolidare a conturilor şi reprezentarea corectă din 

situaţiile financiare consolidate. Studii de caz. 21.  Situațiile financiare consolidate ale grupului de firme XXX și raportarea 
sustenabilă. 

22.  Digitalizarea contabilității, educația și formarea contabililor pentru o 
profesie dinamică și flexibilă la schimbare. 

23.  Relevanţa informaţiei financiare din situaţiile financiare ale companiei 

XXX, ante și post COVID -19. 24.  Raportările de mediu, importanța lor și influența acestora asupra 
performanței grupurilor de societăți. 

25.  Diversitatea de gen la nivelul conducerii grupurilor de societăți și 

performanța acestora. 

 

 

Nr. 

crt. 

Coordonator ştiinţific** Titlul propus 

17.  Conf.univ.dr Popa Dorina Analiza poziţiei financiare a întreprinderii  

18.   Analiza performanţelor întreprinderii  

19.   Analiza performantelor pe baza indicatorilor bursieri și 

de creare de valoare 

20.   Analiza situaţiilor financiare ale întreprinderii prin 

metoda ratelor la SC… 

21.   Analiza modificării poziţiei financiare a întreprinderii pe 

baza tablourilor de flux 
22.   Dimensiuni ale echilibrului financiar al firmei 

23.   Analiza situaţiilor financiare previzionate 

24.   Analiza situaţiilor financiare individuale pe perioada ...  

Previziuni privind evoluţia principalilor indicatori la ... 

25.   Utilizarea analizei financiare in predictia falimentului 

unei intreprinderi 

26.   Analiza riscurilor intreprinderii 

27.   Analiza diagnostic – componentă a evaluării 

întreprinderii 

28.   Abordarea pe bază de venit în evaluarea întreprinderii 

29.   Abordarea pe bază de active în evaluarea întreprinderii 

30.   Metode de evaluare a activelor necorporale 

31.   Alte titluri propuse de studenți 



 

 

 

coordonator–conf.univ.d. Zăpodeanu Daniela 

 

1. Echilibrul monetar în teoria si politica economică 

2. Inflatia, deflatia: manifestare, cazuri celebre şi politici aferente. 

3. Tintirea directa a inflatiei. Cazul României  

4. Reglementarea si supravegherea sistemului bancar în vederea asigurarii stabilitatii 

financiare  

5. Politicile monetare ale BNR in vederea adoptarii Euro  

6. Stabilitatea financiară și măsuri ale tărilor candidate la euro  

7. Politici monetare neconventionale  

8. Stabilitatea financiară și rolul băncilor centrale: lectia crizei financiare 

9. Tipuri de bănci. Modele bancare. 

10. Alternativa bănci universale-bănci specializate 

11. Fuziuni și achiziții bancare 

12. Sisteme bancare europene consolidate. 

 

Nr. crt. Coordonator ştiinţific** Titlul propus 

1 Conf. univ. dr. Laurentiu 

Droj 

Procesul de evaluare a  companiilor în insolvență 

sau faliment  

2  Evaluarea afacerilor pe baza veniturilor 

3  Evaluarea pentru raportare financiară 

4  Evaluarea patrimoniului ….  

5  Evaluarea afacerilor generatoare de venit 

6  Evaluarea patrimoniului imobiliar 

7  Evaluarea terenurilor agricole  

8  Evaluarea pentru impozitare 

9  Diagnosticul financiar al companiilor din 

domeniul…  

 
10  Diagnosticul echilibrelor financiare 

11  Decizii financiare pe baza bilanțului contabil 

12  Decizii financiare pe baza contului de profit și 

pierdere 13  Gestiunea riscurilor de exploatare și a celor 

financiare 14  Analiza riscului de faliment 

15  Evaluarea și gestionarea îndatorării 

16  Analiza poziției financiare a întreprinderii 

17  Teme propuse de studenți în domeniul financiar 

 

 



 

 

1.  Conf.univ.dr. 

Corneliu Cristian 

BENȚE 

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 UniuneaEuropeană 

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. 

 

 

Nr. crt. Coordonator ştiinţific** Tema propusă 

1.  Conf.univ.dr.C.Scorte Analiza performantei activitatii prin prisma 

informatiilor furnizate de contabilitatea de 

gestiune. Studiu de caz la SC ……….SRL 2.   Instrumente integrate de masurare si gestionare a 

performantei. Calculatia costurilor si tabloul de 

bord. 



3.   Organizarea sitemului informational decizional 

pornind de la procesul de calculatie a costurilor 

4.   Metode clasice versus metode moderne de 

calculatie a costurilor la ............ 

5.   Calculatia costurilor prin metode de tip partial 

orientate decizional. Studiu de caz la ......... 

6.   Fundamentarea deciziilor pe baza informatiilor 

furnizate de contabilitatea de gestiune 

7.   Benchmarkingul-metodologie si impact asupra 

performanţei. Studiu de caz la ............. 

8.   Reducerea costurilor – Provocare si target în 

economia de piaţă. Studiu de caz la ............. 

9.   Managementul costurilor si procesul decizional. 

Studiu de caz la................. 

10.   Decizii manageriale pe termen scurt bazate pe 

costuri 

11.   Calculatia costurilor prin metoda standard cost 

12.   Calculatia costurilor prin metoda Activity Based 

Costing 

13.   Activity Based Costing si Activity Based 

Management 

14.   Calculatia costurilor 

15.   Reducerea costurilor o prioritate pentru 

......................... 

 

 

 

conf.univ.dr. Sorina Ioana 

Mociar 

Gestiunea riscurilor financiare în vederea asigurării stabilităţii 

financiare 

Supraveghereafinanciară la nivelul Uniunii Europene 

Arhitectura supravegherii bancare la nivel european 

Uniunea Bancară Europeană 

Reglementări internaţionale: Acordurile Basel 

Agenţiile de rating şi influenţa lor asupra asigurării stabilităţii 

financiare 

Supravegherea prudenţială: specializată versus integrată  

 

 

Lect.univ.dr. Dana Simona 

GHERAI 

Auditul financiar ca o necesitate obiectivă pentru creșterea credibilității 

informației financiar contabile. 

Auditul public intern: obiective, mod de organizare, posibilități de 

creștere a independenței. 

Standardele internaționale de audit despre etapele desfășurării unei 

misiunii de audit financiar. 

Studiu privind evaluarea riscului de audit 

Curtea Europeană de Conturi. 

Auditul sistemelor informatice 



Principiile organizării și exercitării activității de audit financiar 

 

Lect. univ. dr. Diana Elisabeta MATICA 

Nr.crt. Denumirea temei propuse 

1.  Studiu privind conceptul  si motivaţiile recurgerii la contabilitatea 

creativă 

2.  Studiu privind raportul contabilitate creativă-eroare-fraudă 

3.  Studiu privind practicile de contabilitate creativă  

4.  Impactul contabilităţii creative asupra calităţii informaţiilor financiare 

anuale 

5.  Procedee de contabilitate creativă care au impact asupra contului de 

profit şi pierdere 

6.  Scandalurile financiare si etica profesiei contabile 

7.  Perceptii etice asupra contabilității creative de catre studentii economisti. 

Studiu empiric 

8.  Pozitiv şi negativ în contabilitatea creativă 

9.  Managementul de impresie în raportarea financiar-contabilă 

10.  Rolul auditului în detectarea si prevenirea practicilor de contabilitate 

creativă 

 

 

1.  Lect.univ.dr.  

Luminița RUS 

Ajustările pentru deprecierea creanțelor și cesiunea de 

creanțe – cauze directe și indirecte 

2.  Contabilitatea capitalurilor și datoriilor ONG-urilor 

3.  Contabilitatea în partidă dublă a PFA-urilor. Avantaj sau 

dezavantaj informațional? 

4.  Elaborarea situațiilor financiare – studiu comparativ 

5.  Importanța inventarierii în elaborarea fidelă a situațiilor 

financiare 

6.  Întocmirea, prezentarea și analiza situaţiei fluxurilor de 

trezorerie 

7.  Particularități privind contabilitatea activelor deținute de 

ONG-uri 

8.  Situația fluxurilor de trezorerie și utilizarea rezultatului 

din exploatare 

9.  Tratamentul contabil al creanțelor și prezentarea lor în 

situațiile financiare 

10.  Veniturile și cheltuielile în contabilitatea ONG-urilor 

 

 

 

 

 

Decan        Director Departament 

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

 
* NOTĂ: la propunerea studenţilor tabelul poate fi completat şi cu alte teme**Completarea se va 

face în ordinea gradelor didactice (profesor, conferenţiar, lector) şi pe fiecare grad didactic în 

ordine alfabetic 
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