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Departamentul FINANȚE-CONTABILITATE 

 

Lista titlurilor propuse pentru 

LUCRĂRILE DE  LICENȚĂ 

 
DOMENIUL: FINANTE 
PROGRAMUL DE STUDIU / SPECIALIZAREA: FINANȚE ȘI BĂNCI 
ANUL UNIVERSITAR: 2022/2023  

Nr. crt. Coordonator ştiinţific** Titlul propus 
1.  Prof. univ.dr. Bogdan 

Victoria 
Evaluarea structurilor din situaţiile financiare ale 
întreprinderii. Studiu de caz la S.C... 

2.   Lucrări contabile de închidere a exerciţiului 
financiar. Studiu de caz la S.C. 

3.   Contabilitatea capitalurilor proprii la S.C.. 
4.   Contabilitatea împrumuturilor şi a altor datorii 

necurente la S.C… 

5.   Recunoaşterea, evaluarea și contabilizarea 
imobilizărilor la S.C… 

6.   Întocmirea situaţiilor financiare anuale ale 
întreprinderii. Studiu de caz la S.C… 

7.   Inventarierea generală a patrimoniului la 
S.C…… 

8.   Tratamentul contabil al amortizării şi deprecierii 
activelor. Studiu de caz la S.C… 

9.   Contabilitatea rezultatului contabil la S.C…… 
10.   Principiile contabile şi realitatea economică. 

Studiu de caz la S.C.... 

11.   Principiul prevalenţei economicului asupra 
juridicului şi substanţa economică reflectată în 
situaţiile financiare ale întreprinderii. 

12.  Prof. univ.dr. Boloș Ioan 
Marcel 

Locul şi rolul bugetului în dezvoltarea economică 

13.   Analiza echilibrului bugetar pentru sectorul …….. 
14.   Controlul bugetar în sectorul …….. 
15.   Elaborarea bugetului de stat pentru perioada 

…….. 
16.   Execuţia bugetară în perioada …….. 
17.   Modalităţi de perfecţionare a procesului bugetar 

18.   Elaborarea şi execuţia bugetului local. Studiu de 
caz la …….. 

19.   Echilibrul bugetar 
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20.   Finanţarea deficitului bugetar 
21.   Politici financiar-monetare de asigurare a 

echilibrului bugetar 
22.   Politica bugetară şi finanţarea neinflaţionistă a 

deficitului bugetar 
23.   Modalităţi de finanţare a bugetelor locale 
24.   Elaborarea şi execuţia bugetului asigurărilor 

sociale în perioada …….. 
25.   Elaborarea şi execuţia bugetelor instituţiilor 

publice. Studiu de caz la …….. 

26.   Locul şi rolul bugetului în dezvoltarea economică 
27.   Finanţarea sistemului bugetar în condiţiile 

integrării României în U.E. 

28.   Organismele internaţionale şi relaţia cu instituţiile 
sistemul financiar din România 

29.   Analiza comparativă a elaborării şi executării 
bugetului public în ţările membre ale UE 

30.   Previziunea trezoreriei publice 
31.   Sistemul de organizare şi mecanismul de 

funcţionare a trezoreriei publice. Studiu de caz la 
…….. 

32.   Operaţiuni active şi pasive de trezorerie 

33.   Finanţarea cheltuielilor bugetare prin Trezorerie: 
deschiderea de credite bugetare 

34.  Prof. univ.dr. Morar Ioan 
Dan 

Veniturile publice-studiu aplicativ 

35.   Politica fiscala 
36.   Obligatiile sociale ale agenților economici 
37.   Cheltuielile publice-studiu aplicativ 
38.   Impozitul pe venitul persoanelor fizice –studiu 

aplicativ 

39.   Executia silita-studiu aplicativ 
40.   Impozitul pe profit –studiu aplicativ 
41.   Tehnica fiscala –studiu pentru impunerea pe 

consum 
42.   Impozitele pe avere 
43.   Procedura fiscala 

44.   Finantele locale 
45.   Executia bugetara 

46.   Bugetul public-studiu de caz 
47.   Analiza obligațiilor fiscale-studiu de caz 
48.   Impozitele directe-studiu aplicativ 
49.   Colectarea veniturilor fiscale din impozitul pe 

venit 
50.   Impozitele pe consum 
51.   TVA-studiu aplicativ 

52.   Accizele si rolul lor in colectarea veniturilor 
fiscale 

53.   Fiscalitatea-studiu evolutiv 
54.   Proceduri fiscale 
55.   Gradul de fiscalizare-studiu aplicativ 



56.   Armonizari fiscale 
57.   Impozitele pe venituri, pe consum...,studiu 

aplicativ 
58.  Prof. univ.dr. Sabău Popa 

Claudia Diana 
Societăţile de investiţii financiare şi rolul lor pe 
piaţa de capital 

59.   Crizele financiare 
60.   Finanţarea prin emisiunea publică de acţiuni. 

Studiu de caz 
61.   Criza financiara din 2007-2008. Studiu de caz 

62.   Indicii bursieri internaţionali reprezentativi 
63.   Indicii pieţei de capital a României 
64.   Structura şi funcţionarea fondurilor de investiţii 
65.   Intermediarii pe piaţa de capital. Studiu de caz 

66.   Finanţarea prin emisiunea publică de obligaţiuni 
67.   Titlurile de proprietate: Acţiunile 

68.   Informare, analiză, studiu  şi prognoză pe piaţa 
acţiunilor 

69.   Titlurile de creanţă: Obligaţiunile 
70.   Investitorii instituţionali şi rolul lor pe piaţa de 

capital 
71.   Modalităţi de finanţare a activităţii unei societăţi 

comerciale 
72.   Societățile de administrare a investițiilor. Studiu 

de caz. 
73.  Prof. univ.dr. Tara Ioan 

Gheorghe 
Conceptul de control financiar 

74.   Relaţia control financiar – control fiscal in 
contextul perfectionarii sistemului de control 
financiar  

75.   Studiu privind tehnicile de control documentar 
contabil la….  

76.   Studiu privind metodele procedeului de control 
faptic.  

77.   Studiu privind tehnicile de control al unor 
gestiuni global valorice  

78.   Studiu privind organizarea și exercitarea 
controlului financiar preventiv la....  

79.   Organizarea si exercitarea controlului financiar 
preventiv.  

80.   Studiu privind actele de control întocmite de 
organele de control fiscal la…  

81.   Controlul fiscal și evaziunea fiscala.  

82.   Studiu privind drepturile organelor de control 
fiscal şi ale contribuabililor în legătură cu 
controlul fiscal.  

83.   Studiu comparativ al organizării şi conducerii 
Curţii de Conturi a României cu alte institutii 
similare din Uniunea Europeana  

84.   Obiectivele de control ale Curţii de Conturi a 
României în legătură cu formarea si utilizarea 
resurselor publice.  



85.   Studiu privind activitatea exercitată de către 
Curtea de Conturi a Romaniei.  

86.   Controlul financiar versus alte forme de control  
87.  Conf.univ.dr. Bențe 

Corneliu Cristian  
1.Asigurările de viaţă în România: stadiul actual 
şi posibilităţi de dezvoltare 

88.   Asigurările de răspundere civilă în România: 
stadiul actual şi posibilităţi de dezvoltare. 

89.   Studiu comparativ privind asigurările de 
răspundere civilă în România şi în ţara "X" sau 
alte ţări. 

90.   Asigurările de credite şi garanţii. Asigurări 
maritime. 

91.   Asigurări agricole  

92.   Reasigurarea contractelor de asigurare în 
România 

93.   Structura şi dinamica pieţei asigurărilor şi 
reasigurărilor din România 

94.   Reconsiderări ale managementului  riscului 
bancar Marketingul bancar. Studiu de caz la 
banca X 

95.   Analiza satisfactiei clientilor bancii X 
96.   Evaluarea poziţiei de risc a unei bănci 

comerciale. 
97.   Tehnici moderne de evaluare şi protecţie la risc 

aplicate în bănci 

98.   Metode moderne de evaluare şi protecţie la 
riscul de credit. 

99.   Managementul riscului de lichiditate în bănci. 
100.   Managementul riscului de solvabilitate în bănci. 
101.   Managementul riscului valutar în bănci 
102.   Managementul riscului operaţional în bănci 
103.   Managementul riscului ratei dobânzii în bănci. 

104.   Managementul riscului de piaţă în bănci.  
105.   Managementul bancar – cerinţe şi mutaţii 

actuale 
106.   Managementul riscului de creditare 

Analiza riscului creditării la banca X 

107.  Conf.univ.dr. Droj 
Laurențiu  

Gestiunea echilibrelor financiare  

108.   Analiza riscului de faliment  
109.   Creditarea întreprinderilor 
110.   Evaluarea și gestionarea îndatorării 

111.   Fundamentarea deciziei de investiții în domeniul 
.... 

112.   Gestiunea ciclului de exploatare  
113.   Decizii financiare pe baza bilanțului contabil  
114.   Decizii financiare pe baza contului de profit și 

pierdere  
115.   Structura financiară a companiei 
116.   Gestiunea riscurilor de exploatare și a celor 

financiare 



117.   Diagnosticul financiar al companiilor din 
domeniul 

118.   Analiza poziției financiare a întreprinderii 
119.   Evaluarea proprietăților generatoare de venit  
120.   Evaluarea terenurilor  
121.   Evaluarea bunurilor mobile 
122.   Evaluarea patrimoniului imobiliar al .....  

123.   Evaluarea pentru impozitare 
124.  Conf.univ.dr. Gherai Dana 

Simona 
Studiu privind Instituțiile Supreme de Audit din 
Uniunea Europeană.  

125.   Curtea Europeană de Conturi.  
126.   Studiu privind auditarea situațiilor financiare 

la…..  

127.   Relația auditul intern - auditul extern.  
128.   Auditul statutar în România.  

129.   Raportarea în auditul statutar 
130.   Frauda şi eroarea ca obiect al auditului financiar. 

 Metode şi practici specifice. 
131.   Audit intern în contextul organizațional: limite și 

provocări 
132.   Studiu privind rolul auditului intern în 

îmbunătăţirea operațiunilor unei organizaţii 
133.   Eficacitatea proceselor de management al 

riscului, controlului și guvernanței prin prisma 
auditului intern 

134.   Auditarea modului de constituire, fundamentare 
și execuție a bugetului.... 

135.  Conf.univ.dr.Mociar Coroiu 
Sorina Ioana  

Finanțarea investițiilor pe baza fondurilor 
nerambursabile. Studiu de caz la SC... 

136.   Creditul – sursă de finanţare a investiţiilor  
137.   Finanțarea investițiilor pe baza surselor externe. 

Studiu de caz la SC... 
138.   Leasingul – sursă de finanţare a investiţiilor  
139.   Impactul investiţiilor asupra economiei româneşti  
140.   Creditarea bancară a persoanelor juridice. 

Studiu comparativ între ...  
141.   Finanţarea investiţiilor. Studiu de caz la SC ...  
142.   Produse de investiţii. Studiu de caz la ...  

143.  Conf.univ.dr. Popa Dorina 
Nicoleta 

Analiza cifrei de afaceri  

144.   Analiza activităţii de producţie şi/sau 
comercializare pe baza indicatorilor valorici 

145.   Analiza valorii adăugate şi a cheltuielilor 
materiale la SC… 

146.   Analiza gestiunii resurselor umane ale firmei 
147.   Analiza gestiunii resurselor materiale la SC… 
148.   Analiza principalelor elemente de cheltuieli la 

SC… 

149.   Analiza rezultatelor întreprinderii 
150.   Analiza echilibrului financiar al întreprinderii 
151.   Analiza riscului de faliment la SC … 



152.   Analiza riscurilor întreprinderii 
153.  Conf.univ.dr. Scorțe 

Carmen Mihaela 
Fluxul informaţional al costurilor la SC…. 

154.   Managementul costurilor şi fundamentarea 
deciziilor la SC.... 

155.   Modalităţi de contabilizare a costurilor bazate pe 
conceptul costului complet la SC . 

156.   Modalităţi de contabilizare a costurilor PLS 
157.   Analiza Cost Volum Profit si indicatorii 

decizionali 

158.   Calculaţia costurilor prin metoda Direct Costing 
la SC  

159.   Direct Costingul şi deciziile pe termen scurt 

160.   Metode de calculaţie a costurilor de tip total 
versus metode de calculaţie a costurilor de tip 
parţial. Studiu de caz la SC  

161.   Contabilitatea produselor finite, calculaţia 
costurilor şi analiza rentabilităţii 

162.   Sisteme de calculaţie a costurilor parţiale 
orientate decizional.  

163.  Conf.univ.dr. Zăpodeanu 
Daniela Mărioara 

Banii electronici – avantaje și riscuri; prevenirea 
fraudelor 

164.   Moneda virtuală; criptomonedele – evoluție și 
perspective 

165.   Polarizarea monetară la nivel internațional 
166.   Zona euro – avantaje, costuri, riscuri; 

perspectiva României privind adoptarea euro    
167.   Activitatea de creditare la Banca.... – la alegere 
168.   Creditul de investiţii la Banca.......  -  la alegere 
169.   Creditul de investiţii la Banca........- la alegere 
170.   Studiu comparativ privind creditul ipotecar (3 

bănci la alegere) 

171.   Finanţarea activităţii curente – creditul de 
exploatare 

172.   Linia de credit-finanţare şi refinanţare 
173.   Instrumente de credit – rol şi funcţionare 
174.   Arhitectura sistemului bancar românesc 

175.   Grupurile financiare -caracteristici, avantaje, rol 
în economie 

176.   BNR – autoritate monetară 
177.   Independența băncii centrale 

178.   Supravegherea bancară – rol, modalități, instituții 
de realizare 

179.   Politica monetară – obiective şi instrumente 
180.   Orientarea selectivă a creditului – programul 

Prima/Noua Casa 
181.  Lect. Univ.dr. Matica Diana 

Elisabeta 
Contabilitatea capitalurilor proprii. Studiu de caz 
la S.C... 

182.   Contabilitatea imprumuturilor pe termen lung. 
Studiu de caz la SC... 

183.   Contabilitatea imobilizărilor necorporale. Studiu 



de caz la S.C... 
184.   Contabilitatea imobilizărilor corporale. Studiu de 

caz la S.C... 
185.   Contabilitatea  stocurilor de materii şi materiale. 

Studiu de caz la S.C 
186.   Contabilitatea  productiei. Studiu de caz la S.C... 
187.   Contabilitatea mărfurilor Studiu de caz la S.C... 
188.  Asist.univ.dr. Coita Ioana 

Florina 
Evaziunea fiscala – concept și forme de 
manifestare 

.......  Metode prevenire și combatere a evaziunii 
fiscale 

  Studiul comportamentului fiscal 
  Studiul comportamentului decizional în finante 

  Impactul noilor tehnologii asupra fenomenului 
evaziunii fiscale 

  Criptomonedele și tehnologia blockchain – 
impactul în finanțe 

  Fondurile europene în România  
  Fondurile guvernamentale pentru IMM-uri 

  Finantarea unei afaceri - studiu comparativ 
  Conceptul de ”green finance” – impact și aplicații 

în Romania comparativ cu alte țări 
  Impactul criteriilor ESG (Mediu, Impact social, 

Guvernanță) asupra performanței financiare a 
companiilor 

  

Decan        Director Departament 

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

 

 

 
* NOTĂ: la propunerea studenţilor tabelul poate fi completat şi cu alte titluri 

**Completarea se va face în ordinea gradelor didactice (profesor, conferenţiar, lector) şi pe fiecare 

grad didactic în ordine alfabetic 



DOMENIUL: CONTABILITATE 
PROGRAMUL DE STUDIU / SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE 
GESTIUNE 
 
ANUL UNIVERSITAR: 2022/2023 
 

Nr. crt. Coordonator ştiinţific** Titlul propus 
1.  Prof. univ.dr. Bogdan 

Victoria 
Evaluarea structurilor din situaţiile financiare ale 
întreprinderii. Studiu de caz la S.C... 

2.   Lucrări contabile de închidere a exerciţiului 
financiar. Studiu de caz la S.C. 

3.   Contabilitatea capitalurilor proprii la S.C.. 
4.   Contabilitatea împrumuturilor şi a altor datorii 

necurente la S.C… 
5.   Recunoaşterea, evaluarea și contabilizarea 

imobilizărilor la S.C… 

6.   Întocmirea situaţiilor financiare anuale ale 
întreprinderii. Studiu de caz la S.C… 

7.   Inventarierea generală a patrimoniului la 
S.C…… 

8.   Tratamentul contabil al amortizării şi deprecierii 
activelor. Studiu de caz la S.C… 

9.   Contabilitatea rezultatului contabil la S.C…… 
10.   Principiile contabile şi realitatea economică. 

Studiu de caz la S.C.... 
11.   Principiul prevalenţei economicului asupra 

juridicului şi substanţa economică reflectată în 
situaţiile financiare ale întreprinderii. 

12.   Reprezentarea contabilă a grupului de societăți 
X 

13.   Organizarea și derularea procesului de 
consolidare a conturilor. 

14.   Consolidarea conturilor prin metoda integrării 
globale. 

15.   Raportarea financiară și non-financiară la nivelul 
grupurilor de societăți. Studiu de caz la grupul de 
societăți X 

16.   Metoda punerii în echivalenţă şi consolidarea 
conturilor. 

17.   Situațiile financiare consolidate ale grupului de 
societăți X 

18.   Etapele procesului de consolidare a conturilor la 
grupul de societăți… 

19.  Prof. univ.dr. Boloș Ioan 
Marcel 

Politici contabile privind activele fixe corporale 
din institutiile publice.  

20.   Executia bugetara într-o institutie publica. 
21.   Politici contabile specifice aplicate într-o institutie 

publică 
22.   Particularitatile inchiderii exercitiului bugetar in 

institutiile publice 
23.   Finanţarea cheltuielilor bugetare prin Trezorerie: 



deschiderea de credite bugetare 
24.  Prof. univ.dr. Morar Ioan 

Dan 
TVA-studiu aplicativ 

25.   Accizele si rolul lor in colectarea veniturilor 
fiscale 

26.   Fiscalitatea-studiu evolutiv 
27.   Proceduri fiscale 
28.   Gradul de fiscalizare-studiu aplicativ 

29.   Armonizari fiscale 
30.   Impozitele pe venituri, pe consum...,studiu 

aplicativ 
31.   TVA-studiu aplicativ 
32.   Accizele si rolul lor in colectarea veniturilor 

fiscale 
33.   Fiscalitatea-studiu evolutiv 
34.   Proceduri fiscale 

35.   Gradul de fiscalizare-studiu aplicativ 
36.   Armonizari fiscale 
37.   Impozitele pe venituri, pe consum...,studiu 

aplicativ 
38.   TVA-studiu aplicativ 
39.   Accizele si rolul lor in colectarea veniturilor 

fiscale 
40.   Fiscalitatea-studiu evolutiv 
41.   Proceduri fiscale 

42.   Gradul de fiscalizare-studiu aplicativ 
43.   Armonizari fiscale 
44.   Impozitele pe venituri, pe consum...,studiu 

aplicativ 
45.  Prof. univ.dr. Sabău Popa 

Claudia Diana 
Societăţile de investiţii financiare şi rolul lor pe 
piaţa de capital 

46.   Crizele financiare 
47.   Finanţarea prin emisiunea publică de acţiuni. 

Studiu de caz 

48.   Criza financiara din 2007-2008. Studiu de caz 
49.   Indicii bursieri internaţionali reprezentativi 
50.   Indicii pieţei de capital a României 

51.   Structura şi funcţionarea fondurilor de investiţii 
52.   Intermediarii pe piaţa de capital. Studiu de caz 
53.   Finanţarea prin emisiunea publică de obligaţiuni 
54.   Titlurile de proprietate: Acţiunile 

55.   Informare, analiză, studiu  şi prognoză pe piaţa 
acţiunilor 

56.   Titlurile de creanţă: Obligaţiunile 
57.   Investitorii instituţionali şi rolul lor pe piaţa de 

capital 
58.   Modalităţi de finanţare a activităţii unei societăţi 

comerciale 
59.   Societățile de administrare a investițiilor. Studiu 

de caz. 
 



60.  Prof. univ.dr. Tara Ioan 
Gheorghe 

Conceptul de control financiar 

61.   Relaţia control financiar – control fiscal in 
contextul perfectionarii sistemului de control 
financiar  

62.   Studiu privind tehnicile de control documentar 
contabil la….  

63.   Studiu privind metodele procedeului de control 
faptic.  

64.   Studiu privind tehnicile de control al unor 
gestiuni global valorice  

65.   Studiu privind organizarea și exercitarea 
controlului financiar preventiv la....  

66.   Organizarea si exercitarea controlului financiar 
preventiv.  

67.   Studiu privind actele de control întocmite de 
organele de control fiscal la…  

68.   Controlul fiscal și evaziunea fiscala.  
69.   Studiu privind drepturile organelor de control 

fiscal şi ale contribuabililor în legătură cu 
controlul fiscal.  

70.   Studiu comparativ al organizării şi conducerii 
Curţii de Conturi a României cu alte institutii 
similare din Uniunea Europeana  

71.   Obiectivele de control ale Curţii de Conturi a 
României în legătură cu formarea si utilizarea 
resurselor publice.  

72.   Studiu privind activitatea exercitată de către 
Curtea de Conturi a Romaniei.  

73.   Controlul financiar versus alte forme de control  
74.  Conf.univ.dr. Droj 

Laurențiu  
Gestiunea echilibrelor financiare  

75.   Analiza riscului de faliment  
76.   Creditarea întreprinderilor 
77.   Evaluarea și gestionarea îndatorării 
78.   Fundamentarea deciziei de investiții în domeniul 

.... 
79.   Gestiunea ciclului de exploatare  

80.   Decizii financiare pe baza bilanțului contabil  
81.   Decizii financiare pe baza contului de profit și 

pierdere  
82.   Structura financiară a companiei 
83.   Gestiunea riscurilor de exploatare și a celor 

financiare 
84.   Diagnosticul financiar al companiilor din 

domeniul 
85.   Analiza poziției financiare a întreprinderii 

86.   Evaluarea proprietăților generatoare de venit  
87.   Evaluarea terenurilor  
88.   Evaluarea bunurilor mobile 
89.   Evaluarea patrimoniului imobiliar al .....  



90.   Evaluarea pentru impozitare 
91.  Conf.univ.dr. Gherai Dana 

Simona 
Studiu privind Instituțiile Supreme de Audit din 
Uniunea Europeană.  

92.   Curtea Europeană de Conturi.  
93.   Studiu privind auditarea situațiilor financiare 

la….. 
94.   Relația auditul intern - auditul extern.  
95.   Auditul statutar în România.  

96.   Raportarea în auditul statutar 
97.   Frauda şi eroarea ca obiect al auditului financiar. 

 Metode şi practici specifice. 
98.   Audit intern în contextul organizațional: limite și 

provocări 

99.   Studiu privind rolul auditului intern în 
îmbunătăţirea operațiunilor unei organizaţii 

100.   Eficacitatea proceselor de management al 
riscului, controlului și guvernanței prin prisma 
auditului intern 

101.   Auditarea modului de constituire, fundamentare 
și execuție a bugetului.... 

102.  Conf.univ.dr. Popa Dorina 
Nicoleta 

Analiza cifrei de afaceri  

103.   Analiza activităţii de producţie şi/sau 
comercializare pe baza indicatorilor valorici 

104.   Analiza valorii adăugate şi a cheltuielilor 
materiale la SC… 

105.   Analiza gestiunii resurselor umane ale firmei 
106.   Analiza gestiunii resurselor materiale la SC… 
107.   Analiza principalelor elemente de cheltuieli la 

SC… 
108.   Analiza rezultatelor întreprinderii 

109.   Analiza echilibrului financiar al întreprinderii 
110.   Analiza riscului de faliment la SC … 
111.   Analiza riscurilor întreprinderii 
112.  Conf.univ.dr. Scorțe 

Carmen Mihaela 
Fluxul informaţional al costurilor la SC…. 

113.   Managementul costurilor şi fundamentarea 
deciziilor la SC.... 

114.   Modalităţi de contabilizare a costurilor bazate pe 
conceptul costului complet la SC . 

115.   Modalităţi de contabilizare a costurilor PLS 

116.   Analiza Cost Volum Profit si indicatorii 
decizionali 

117.   Calculaţia costurilor prin metoda Direct Costing 
la SC  

118.   Direct Costingul şi deciziile pe termen scurt 
119.   Metode de calculaţie a costurilor de tip total 

versus metode de calculaţie a costurilor de tip 
parţial. Studiu de caz la SC  

120.   Contabilitatea produselor finite, calculaţia 
costurilor şi analiza rentabilităţii 



121.   Sisteme de calculaţie a costurilor parţiale 
orientate decizional.  

122.   Rolul costurilor în fundamentarea deciziilor. 
Studiu de caz  

123.   Contabilitatea financiară sursă de informaţii 
pentru contabilitatea de gestiune Studiu de caz 

124.   Analiza performanţei activităţii din perspectiva  
contabilităţii de gestiune. Studiu de caz la SC 
…… 

125.   Instrumente integrate de măsurare şi gestionare 
a performanţei. Studiu de caz la SC   

126.   Calculaţia costurilor prin metoda pe comenzi. 
Studiu de caz la SC….. 

127.   Metoda Direct Costing un pas spre analiza CVP. 
Studiu de caz……. 

128.   Posibilităţi de reducere a costurilor la entităţile 
din industria ospitalităţii. Studiu de caz la SC 
SRL.  

129.   Reducerea costurilor. Influente asupra 
prestigiului firmei. Studiu de caz la SC.... 

130.   Contabilitatea de gestiune sursa de informatii 
pentru controlul de gestiune 

131.   Benchmarkingul – un nou drum spre 
performanță. Studiu de caz in industria..... 

132.   Aspecte specifice privind utilizarea 
benchmarkingului într-o economie în tranziţie şi 
în situaţii de criză 

133.   Exercitarea controlului de gestiune pe baza 
informatiilor privind costurile. Studiu de caz la 
SC... 

134.   Contabilitatea de gestiune instrument privilegiat 
al controlului de gestiune.Studiu de caz la SC... 

135.   Fundamentarea deciziilor pe baza informatiilor 
furnizate de contabilitate si control de gestiune. 

136.   Decizii impuse pe baza analizei rentabilității 
producției la SC..... 

137.   Analiza performanței financiare a entității din 
perspectiva controlului de gestiune 

138.   Analiza performantei entității din perspectiva 
procesului bugetar. Studiu de caz la SC..... 

139.   Instrumente de măsurare a performanței – 
Tabloul de bord 

140.   Studiu comparativ privind statutul costului în 
contabilitatea de gestiune şi în activitatea de 
stabilire a preţului. 

141.   Abordări privind fixarea preturilor de vânzare 
142.   Formarea preturilor in constructii. Analiza 

costurilor de productie în vederea fundamentării 
preturilor de montaj. 
 
 



143.  Conf.univ.dr. Zăpodeanu 
Daniela Mărioara 

Banii electronici – avantaje și riscuri; prevenirea 
fraudelor 

144.   Moneda virtuală; criptomonedele – evoluție și 
perspective 

145.   Polarizarea monetară la nivel internațional 
146.   Zona euro – avantaje, costuri, riscuri; 

perspectiva României privind adoptarea euro    
147.   Activitatea de creditare la Banca.... – la alegere 
148.   Creditul de investiţii la Banca.......  -  la alegere 

149.   Creditul de investiţii la Banca........- la alegere 
150.   Studiu comparativ privind creditul ipotecar (3 

bănci la alegere) 
151.   Finanţarea activităţii curente – creditul de 

exploatare 
152.   Linia de credit-finanţare şi refinanţare 
153.   Instrumente de credit – rol şi funcţionare 
154.   Arhitectura sistemului bancar românesc 

155.   Grupurile financiare -caracteristici, avantaje, rol 
în economie 
 

156.   BNR – autoritate monetară 
157.   Independența băncii centrale 
158.   Supravegherea bancară – rol, modalități, instituții 

de realizare 
159.  Lect.univ. dr. Beleneși 

Mărioara 
Politici contabile privind imobilizările corporale la 
S.C... 

160.   Politici contabile privind stocurile la S.C. .... 
161.   Provocări privind identificarea, evaluarea şi 

contabilitatea activelor necorporale la SC... 

162.   Contabilitatea contactelor de leasing. 
Economicul și juridicul în contabilitate. 

163.   Politici  contabile  privind  întocmirea  şi  
prezentarea  situaţiilor financiare la S.C. .......  

164.   Raportarea financiară din România versus 
raportarea financiară din………. Studiu 
comparativ. 

165.   Studiu privind contabilitatea decontărilor 
comerciale la SC... 

166.   Studiu privind contabilitatea decontărilor cu 
personalul la SC … 

167.   Bilanţul contabil – imaginea poziţiei financiare a 
entităţii 

168.   Aspecte privind măsurarea performanțelor unei 
societăți comerciale cotată la Bursa de Valori 

169.  Lect. univ.dr. Matica Diana 
Elisabeta 

Contabilitatea capitalurilor proprii. Studiu de caz 
la S.C... 

170.   Contabilitatea imprumuturilor pe termen lung. 
Studiu de caz la SC... 

171.   Contabilitatea imobilizărilor necorporale. Studiu 
de caz la S.C... 

172.   Contabilitatea imobilizărilor corporale. Studiu de 



caz la S.C... 
173.   Contabilitatea  stocurilor de materii şi materiale. 

Studiu de caz la S.C 
174.   Contabilitatea  productiei. Studiu de caz la S.C... 
175.   Contabilitatea mărfurilor Studiu de caz la S.C... 
176.   Principiile contabile şi imaginea fidelă 
177.   Profesia contabila - reglementari autohtone si 

internationale 

178.   Rationament profesional si etică în profesia 
contabilă 

179.  Lect. univ.dr. Rus Luminița Contabilitatea avansurilor și efectelor comerciale 
180.   Contabilitatea creanțelor entității economice 
181.   Contabilitatea datoriilor entității economice 

182.   Contabilitatea și gestiunea fiscală a salariilor 
183.   Contabilitatea și gestiunea fiscală a taxei pe 

valoarea adăugată 

184.   Contabilitatea decontărilor în cadrul grupului 
185.   Contabilitatea influenței monedei străine asupra 

imaginii entității economice 
186.   Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor de 

exploatare 
187.   Contabilitatea și gestiunea fiscală a deprecierilor 
188.   Contabilitatea finanțării entității economice 
189.   Contabilitatea finanțării instituției publice 
190.   Contabilitatea activelor fixe în instituțiile publice 

.......   
  

Decan        Director Departament 

Prof.univ.dr.Alina Badulescu                                              Prof.univ.dr. Ioan Dan Morar 
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grad didactic în ordine alfabetic 
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