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Departamentul FINANȚE-CONTABILITATE 

 

LISTA TITLURILOR PROPUSE 

PENTRU DISERTAȚIE 

 
DOMENIUL: FINANȚE 
PROGRAMUL DE STUDIU / SPECIALIZAREA: FINANȚE, BĂNCI, ASIGURĂRI 
ANUL UNIVERSITAR: 2023/2024 
 

Nr. crt. Coordonator ştiinţific** Titlul propus 

1.  Prof. univ.dr. Bogdan 
Victoria 

Dispozitivul de normalizare contabilă în România 
și profesia contabilă axată pe oameni 

2.   Politici şi opţiuni contabile între metoda 
capitalizării şi metoda rezultatului. Studiu de caz 
la XXX 

3.   Politici şi opţiuni contabile privind amortizarea 
imobilizărilor corporale şi necorporale. Studiu de 
caz la XXX 

4.   Politici şi opţiuni contabile privind tratamentul 
deprecierii activelor la XXX 

5.   Modificarea politicilor contabile, corectarea de 
erori şi schimbările de estimări contabile. Studiu 
de caz la XXX 

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

7.   Politici şi opţiuni contabile referitoare la 
recunoaşterea, estimarea şi contabilizarea 
provizioanelor, a datoriilor şi activelor eventuale. 
Studiu de caz la XXX 

8.   Politici şi opţiuni contabile privind contabilizarea 
impozitelor amânate. 

9.   Politici şi opţiuni contabile privind contabilizarea 
impozitelor amânate. 

10.   Raportarea integrată și performanța companiilor 
listate, în condiții de sustenabilitate și dezvoltare 
durabilă. 

11.  Prof. univ.dr. Boloș Ioan 
Marcel 

Metode cantitative de optimizare a activității 
curente a companiilor folosind programarea 
liniara 

12.   Metode cantitative de optimizare a activității 
curente a companiilor folosind tehnica fuzzy 
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13.   Optimizarea deciziilor de investiții cu teoria 
grafurilor 

14.  Prof. univ.dr. Morar Ioan 
Dan 

Fiscalitatea, studiu comparativ 

15.   Accizele si rolul lor in colectarea veniturilor 
fiscale 

16.   Sistemul fiscal  romanesc, studiu aplicativ 
17.   Fiscalitatea comunitara 

18.   Fiscalitatea locală 
19.   Proceduri fiscale 

20.   Evaziunea fiscală 
21.   Concilierea rezultatului contabil cu legeafiscală 

22.   Sistemul fiscal - studiu comparativ 

23.   Colectarea veniturilor fiscale din impozitul pe 
consum  

24.   Colectarea veniturilor fiscale din impozitele pe 
venituri 

25.   T.V.A.-studiu aplicativ 
26.   Executiasilită – studiu aplicativ 

27.  Prof. univ.dr. Sabău Popa 
Claudia Diana 

Finanţarea politicii de dezvoltare regională în 
Uniunea Europeană. Studiu de caz România 

28.   Finanţarea politicii agricole comune în Uniunea 
Europeană. Studiu de caz 

29.   Finanţarea politicii sociale şi de ocuparea forţei 
de muncă în Uniunea Europeană. Studiu de caz 

30.   Finanţarea măsurilor de dezvoltarea rurală în 
UE. Studiu de caz 

31.   Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană 

32.   Procesul bugetar la nivelul UE 
33.   Sistemele fiscale din UE. Analiza comparativă 

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

35.   Structura capitalului societăților deschise. Studiu 
de caz 

36.   Implicarea băncilor în accesarea fondurilor 
europene 

37.   Uniunea bancară din Europa. Realizări și 
provocări 

38.   
Politicile financiare: instrumente active in 
combaterea crizei economico-financiare. 
 

39.   Uniunea piețelor de capital europene. Provocări 
pentru România 

40.   Bursele de valori europene tradiționale 
41.   Fondurile cu capital de risc- actori ai piețelor 

financiare internaționale 

42.   Structura capitalului societăților deschise. Studiu 
de caz 

43.   Costul capitalului pe piețe financiare 
internaționale 

44.   Apreciere comparativă a burselor de valori 



americane 

45.   Centrele financiare internaţionale 
46.   Piețele financiare emergente. Studiu de caz 

47.  Prof. univ.dr. Tara Ioan 
Gheorghe 

Auditul financiar ca o necesitate obiectivă pentru 
creșterea credibilității informației financiar 
contabile. 

48.   Auditul public intern: obiective, mod de 
organizare, posibilități de creștere a 
independenței. 

49.   Standardele internaționale de audit despre 
etapele desfășurării unei misiunii de audit 
financiar. 

50.   Studiu privind evaluarea riscului de audit 
51.   Curtea Europeană de Conturi. 

52.   Auditul sistemelor informatice 

53.   Principiile organizării și exercitării activității de 
audit financiar 

54.  Conf.univ.dr. Bențe Corneliu 

Cristian  

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

55.   Studiu comparativ privind asigurările de viață în 
România şi în ţara "X" sau alte ţări. 

56.   Estimarea rezervelor tehnice în asigurări 
57.  Conf.univ.dr. Droj 

Laurențiu  
Procesul de evaluare a  companiilor în 
insolvență sau faliment  

58.   Evaluarea afacerilor pe baza veniturilor 

59.   Evaluarea pentru raportare financiară 

60.   Evaluarea patrimoniului ….  
61.   Evaluarea afacerilor generatoare de venit 

62.   Evaluarea patrimoniului imobiliar 
63.   Evaluarea terenurilor  

64.   Evaluarea pentru impozitare 
65.   Diagnosticul financiar al companiilor din 

domeniul…  
 

66.   Diagnosticul echilibrelor financiare 

67.   Decizii financiare pe baza bilanțului contabil 
68.   Decizii financiare pe baza contului de profit și 

pierdere 
69.   Gestiunea riscurilor de exploatare și a celor 

financiare 
70.   Analiza riscului de faliment 

71.   Evaluarea și gestionarea îndatorării 
72.   Analiza poziției financiare a întreprinderii 

73.   Evaluarea bunurilor mobile 

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

Gestiunea riscurilor financiare în vederea 
asigurării stabilităţii financiare 

75.   Supraveghereafinanciară la nivelul Uniunii 
Europene 

76.   Arhitectura supravegherii bancare la nivel 
european 

77.   Uniunea Bancară Europeană 



78.   Reglementări internaţionale: Acordurile Basel 

79.   Agenţiile de rating şi influenţa lor asupra 
asigurării stabilităţii financiare 

80.   Supravegherea prudenţială: specializată versus 
integrată 

81.  Conf.univ.dr. Zăpodeanu 
Daniela Mărioara 

Echilibrul monetar în teoria si politica economică 

82.   Inflatia: manifestare, efecte şi politici aferente 

83.   Deflatia: manifestare, cauze, cazuri celebre  
84.   Tintirea directa a inflatiei. Cazul României  

85.   Reglementarea si supravegherea sistemului 

bancar în vederea asigurarii stabilitatii financiare 

 
86.   Politicile monetare ale BNR in vederea adoptarii 

Euro  

 
87.   Politici monetare neconventionale  

 

88.   Stabilitatea financiară- definire, indicatori de 
măsurare 

89.   Stabilitatea financiară și rolul băncilor centrale 
90.   Tipuri de bănci. Modele bancare 

91.   Alternativa bănci universale-bănci specializate 

 

92.   Fuziuni și achiziții bancare 

 
93.   Sistemul bancar în ……- tară la alegere 

94.   Vânzarea activelor bancare – avantaje, context 

actual, oportunități de investiție  

 

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: CONTABILITATEA AUDITUL ȘI 
GESTIUNEA AFACERILOR 
ANUL UNIVERSITAR: 2023/2024 
 

Nr. crt. Coordonator ştiinţific** Titlul propus 

1.  Prof. univ.dr. Bogdan 
Victoria 

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. 

26.  Prof. univ.dr. Boloș Ioan 
Marcel 

Aplicarea ISPAS 16 în evaluarea inițială a 
activelor publice 

27.   Utilizarea ISPAS 16 în testarea deprecierii 
activelor publice 

28.   Utilizarea ISPAS 16 în reevaluarea activelor 
publice 

29.  Prof. univ.dr. Morar Ioan 
Dan 

Fiscalitatea, studiu comparativ 

30.   Accizele si rolul lor in colectarea veniturilor 
fiscale 

31.   Sistemul fiscal  romanesc, studiu aplicativ 
32.   Fiscalitatea comunitara 

33.   Fiscalitatea locală 
34.   Proceduri fiscale 

35.   Evaziunea fiscală 

36.   Concilierea rezultatului contabil cu legeafiscală 
37.   Sistemul fiscal - studiu comparativ 

38.   Colectarea veniturilor fiscale din impozitul pe 
consum  

39.   Colectarea veniturilor fiscale din impozitele pe 
venituri 

40.   T.V.A.-studiu aplicativ 
41.   Executiasilită – studiu aplicativ 

42.  Prof. univ.dr. Tara Ioan 
Gheorghe 

Studiu privind aplicarea standardului ISA 200 
 

 

43.   Studiu privind aplicarea standardului ISA 220 

44.   Studiu privind aplicarea standardului ISA 230 
45.   Studiu privind aplicarea standardului ISA 240 

46.   Studiu privind aplicarea standardului ISA 300 
47.   Studiu privind aplicarea standardului ISA 500 

48.   Studiu privind aplicarea standardului ISA 520 

49.   Studiu privind aplicarea standardului ISA 700 
 
 



50.  Conf.univ.dr. Gherai Dana 
Simona 

Profesia contabilă şi organizarea serviciilor de 
audit public intern 

51.   Studiu privind rolul auditului public intern în 
îmbunătăţirea operațiunilor unei organizaţii. 

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

53.   Organizarea, implementarea și monitorizarea 
controlului intern la o entitate 

54.   Metode și tehnici utilizate în evaluarea 
performanţei auditului public intern 

55.   Raportul de audit public intern la o instituție 
publică 

56.   Misiunea de audit intern privind achizițiile publice 
la… 

57.   Misiunea de audit public intern de 
regularitate/conformitate la ... 

58.   Misiunea de audit public intern al performanței 
la... 

59.  Conf.univ.dr. Popa Dorina 
Nicoleta 

Analiza poziţiei financiare a întreprinderii  

60.   Analiza performanţelor întreprinderii  
61.   Analiza performantelor pe baza indicatorilor 

bursieri și de creare de valoare 
62.   Analiza situaţiilor financiare ale întreprinderii prin 

metoda ratelor la SC… 
63.   Analiza modificării poziţiei financiare a 

întreprinderii pe baza tablourilor de flux 
64.   Dimensiuni ale echilibrului financiar al firmei 

65.   Analiza situaţiilor financiare previzionate 

66.   Analiza situaţiilor financiare individuale pe 
perioada ...  Previziuni privind evoluţia 
principalilor indicatori la ... 

67.   Utilizarea analizei financiare in predictia 
falimentului unei intreprinderi 

68.   Analiza riscurilor intreprinderii 

69.   Analiza diagnostic – componentă a evaluării 
întreprinderii 

70.   Abordarea pe bază de venit în evaluarea 
întreprinderii 

71.   Abordarea pe bază de active în evaluarea 
întreprinderii 

72.   Metode de evaluare a activelor necorporale 

73.   Analiza poziţiei financiare a întreprinderii  
74.  Conf.univ.dr. Scorțe 

Carmen Mihaela 
Organizarea sitemului informational decizional 
pornind de la procesul de calculatie a costurilor 

75.   Metode clasice versus metode moderne de 
calculatie a costurilor la ............ 

76.   Calculatia costurilor prin metode de tip partial 
orientate decizional. Studiu de caz la ......... 

77.   Fundamentarea deciziilor pe baza informatiilor 



furnizate de contabilitatea de gestiune 

78.   Benchmarkingul-metodologie si impact asupra 
performanţei. Studiu de caz la ............. 

79.   Reducerea costurilor – Provocare si target în 
economia de piaţă. Studiu de caz la ............. 

80.   Managementul costurilor si procesul decizional. 
Studiu de caz la................. 

81.   Decizii manageriale pe termen scurt bazate pe 
costuri 

82.   Calculatia costurilor prin metoda standard cost 

83.   Calculatia costurilor prin metoda Activity Based 
Costing 

84.   Activity Based Costing si Activity Based 
Management 

85.   Calculatia costurilor 

86.   Reducerea costurilor o prioritate pentru 
......................... 

87.  Lect.univ. dr. Beleneși 
Mărioara 

Cercetări privind reorganizarea entităţilor prin 
fuziune 

88.   Studiu privind divizarea la S.C…. 
89.   Tratamentul contabil al operațiilor de lichidare la 

S.C… 
 

90.  Lect. Univ.dr. Matica Diana 
Elisabeta 

Studiu privind conceptul  si motivaţiile recurgerii 
la contabilitatea creativă 

91.   Studiu privind raportul contabilitate creativă-
eroare-fraudă 

92.   Studiu privind practicile de contabilitate creativă  

93.   Impactul contabilităţii creative asupra calităţii 
informaţiilor financiare anuale 

94.   Procedee de contabilitate creativă care au 
impact asupra contului de profit şi pierdere 

95.   Scandalurile financiare si etica profesiei 
contabile 

96.   Perceptii etice asupra contabilității creative de 
catre studentii economisti. Studiu empiric 

97.   Pozitiv şi negativ în contabilitatea creativă 
98.   Managementul de impresie în raportarea 

financiar-contabilă 
99.   Rolul auditului în detectarea si prevenirea 

practicilor de contabilitate creativă 
 

100.  Lect. Univ.dr. Rus Luminița Inventarierea – importanță și impact asupra 
imaginii entității economice 

101.   Reprezentarea contabilă a tranzacțiilor 
internaționale 

102.   Informația contabilă în organizațiile fără scop 
patrimonial 

103.   Profit versus flux de trezorerie – scopul activității 
unei entității economice 

104.   Contabilitatea publică în Uniunea Europeană 



105.   Repere internaționale privind implementarea 
IPSAS 

106.   Contabilitatea veniturilor organizațiilor non-profit 

107.   Perspective asupra organizațiilor non-profit și 
întreprinderilor sociale 

108.   Activitatea de exploatare din viziunea rezultatului 
și a trezoreriei 

109.   Activitatea financiară din viziunea rezultatului și 
a trezoreriei 

 

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: ALTELE DECÂT CELE DE MAI SUS, APARȚINÂND FSE 
PROGRAMUL DE STUDIU / SPECIALIZAREA: ……………….. 
ANUL UNIVERSITAR: 2021/2022  
 

Nr. crt. Coordonator ştiinţific** Titlul propus 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

.......   

Decan        Director Departament 

Prof.univ.dr.Alina Badulescu                                              ______________________ 
 

* 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. 
 


	Anexa nr. 3b
	DOMENIUL: FINANȚE
	PROGRAMUL DE STUDIU / SPECIALIZAREA: FINANȚE, BĂNCI, ASIGURĂRI
	ANUL UNIVERSITAR: 2023/2024
	DOMENIUL: CONTABILITATE
	PROGRAMUL DE STUDIU / SPECIALIZAREA: CONTABILITATEA AUDITUL ȘI GESTIUNEA AFACERILOR
	ANUL UNIVERSITAR: 2023/2024 (1)
	DOMENIUL: ALTELE DECÂT CELE DE MAI SUS, APARȚINÂND FSE
	PROGRAMUL DE STUDIU / SPECIALIZAREA: ………………..
	ANUL UNIVERSITAR: 2021/2022

