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1.
FINANȚE PUBLICE ȘI FISCALITATE (Finanțe publice, Asigurări și protecție socială,
Fiscalitate, Buget și trezorerie publică)

Prof.univ.dr. Mihai Aristotel Ungureanu

1.Studiul privind structura și evoluția încasărilor din impozite directe în perioada 2014-2016
la nivel național sau teritorial
2.Studiul privind structura și evoluția încasărilor din impozite indirecte în perioada 2014-2016
la nivel național sau teritorial
3.Studiul privind rolul impozitelor în formarea resurselor financiare publice
4.Rolul și eficiența controlului fiscal exercitat de Ministerul Finanțelor Publice și
unitățile sale deconcentrate în teritoriu
5.Studiul privind rolul inspecției fiscale în realizarea veniturilor bugetare
6.Evaziunea fiscală – posibilități de prevenire și combatere pe exemplul AFP București sau AFP
dintr-un județ
7.Studiul privind evaziunea fiscală în perioada 2013-2015 pe exemplul județului „X”
8.Spălarea banilor- rezultat al evaziunii fiscale în România în perioada 2013-2016
9.Studiul privind datoria publică a României în perioada 2013-2016
1

NOTĂ: Tema lucrării se va stabili de comun acord cu profesorul îndrumător. Temele
prezentate sunt orientative. Cadrele didactice menționate în lista domeniilor de cercetare
științifică în calitate de coordonatori științifici pot propune și alte teme.

10.Considerații privind structura și evoluția veniturilor și cheltuielilor publice în perioada 20132016 pe exemplul municipiului București (sau alte municipii din țară reședințe de județ)
11.Studiul privind gradul de colectare a veniturilor fiscale în perioada 2013-2016 pe
exemplul AFP București sau AFP a județului “X”
12.Opinii privind fundamentarea și execuția bugetului local pe exemplul municipiului București
(sau alte municipii din țară)
13.Studiul privind execuția bugetară în perioada în perioada 2013-2016 pe exemplul
municipiului București sau a județului “X”
14.Bugetul local – instrument în managementul fondurilor financiare la nivel local – studiul
de caz pe exemplul municipiului “X”
15.Studiul privind mecanismul de organizare și funcționare al Trezoreriei județului “X”,
sau al municipiului Y, sau a altui oraș din țară
16.Execuția bugetară prin sistemul Trezoreriei Statului – studiul de caz pe exemplul municipiului
“X” sau a județului “Y”

Prof.univ.dr. Stela Aurelia Toader

1. Studiu asupra dinamicii și structurii veniturilor fiscale ale României în perioada…..
2. Studiu privind contribuția impozitelor directe la constituirea resurselor financiare publice
ale României în perioada…..
3. Studiu privind contribuția impozitelor indirecte la constituirea resurselor financiare publice
ale României în perioada….
4. Studiu privind așezarea și perceperea impozitului pe veniturile persoanelor fizice în
România în perioada…..
5. Studiu privind impozitarea companiilor în România în perioada …..
6. Studiu privind așezarea și perceperea impozitelor pe avere în România în perioada………
7. Studiu privind impozitarea consumului in Romania in perioada…….
8. Studiu privind analiza fenomenului evazionist în România în perioada…..
9. Studiu asupra nivelului presiunii fiscale în România în perioada…..
10. Studiu privind evaziunea fiscală și economia subterană în România în perioada….
11. Studiu privind importanța impozitelor locale în constituirea resurselor financiare publice ale
României în perioada….
12. Studiu privind evoluția prelevărilor fiscale în România și în celelalte state ale UE în
perioada….
13. Studiu privind evoluția sistemului fiscal în România în perioada….
14. Studiu privind calculul, declararea și plata impozitelor directe la SC….
15. Studiu privind calculul, declararea și plata impozitelor indirecte la SC…..
16. Studiu privind calculul, declararea și plata impozitului pe profit la SC…
17. Studiu privind calculul, declararea și plata impozitului pe salarii la SC….
18. Studiu privind calculul, declararea și plata obligațiilor fiscale la SC….
19. Studiu privind calculul, declararea și plata contribuțiilor sociale la SC….

20. Studiu privind așezarea și perceperea obligațiilor fiscale accesorii în România în perioada….
21. Studiu privind așezarea și perceperea contribuțiilor sociale în România în perioada….
22. Studiu privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor bugetului general consolidat al
României în perioada…..
23. Studiu privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor bugetului de stat al României în
perioada…
24. Studiu privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor social – culturale ale României în
perioada…..
25. Studiu privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor la nivelul administrației publice
locale în perioada….(pe exemplul municipiului/orașului….)
26. Studiu privind nivelul și dinamica cheltuielilor pentru învățământ în România în perioada…..
27. Studiu privind nivelul și dinamica cheltuielilor pentru sănătate în România în perioada…..
28. Studiu privind nivelul și dinamica cheltuielilor pentru acțiuni economice în România în
perioada…..
29. Studiu privind nivelul și dinamica cheltuielilor pentru asigurări și protecție socială în
România în perioada….
30. Studiu privind nivelul, structura și dinamica veniturilor la nivelul administrației publice
locale în perioada….(pe exemplul municipiului/orașului….)
31. Studiu privind nivelul, structura și dinamica veniturilor bugetului de stat al României în
perioada….
32. Studiu asupra impozitelor directe și rolului acestora în susținerea dezvoltării economice a
României în perioada…
33. Studiu asupra impozitelor indirecte și rolului acestora în susținerea dezvoltării economice a
României în perioada…
34. Studiu privind impactul fenomenului evazionist asupra economiei românești și combaterea
acestuia în perioada….
35. Studiu privind contribuția veniturilor fiscale la constituirea resurselor financiare publice ale
României în perioada….
36. Studiu privind presiunea fiscală în România în perioada……
37. Împrumuturile de stat – sursă de finanțare a dezechilibrelor și factor de exacerbare a
acestora
38. Studiu privind nivelul, structura și dinamica datoriei publice a României în perioada…
39. Asigurările sociale și perfecționarea sistemului de pensii în România

2.
GESTIUNEA ȘI ANALIZA ECONOMIC-FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII (Finanțele firmei,
Eficiența investițiilor, Analiză economico-financiară)

Prof.univ.dr. Daniela Zirra
1. Evaluarea riscului proiectelor de investiţii.
2. Fundamentarea deciziei pentru realizarea unui proiect de investiţii.

3. Evaluarea eficienţei unui proiect pentru realizarea unui obiectiv de investiţii.
4. Evaluarea efectelor imobilizării capitalului şi alegerea variantei optime de eşalonare a
tranşelor de investiţii.
5. Fundamentarea economică a unui proiect de investiţii privind dezvoltarea capacităţii de
producţie la o societate comercială.
6. Fundamentarea economică a proiectului de investiţii privind retehnologizarea unei societăţi
comerciale.
7. Investiţiile de capital - suportul material al retehnologizării şi creşterii eficienţei economice a
agenţilor economici.
8. Planul de afaceri pentru obţinerea unui credit bancar la S.C. …
9. Elaborarea planului de afaceri pentru dezvoltarea activităţii S.C. …
10. Fundamentarea deciziei de investiţii la S.C. …
11. Modalităţi de creştere a eficienţei economice la S.C. ….
12. Incertitudine şi risc în evaluarea proiectelor de investiţii.
13. Evaluarea riscului în procesul de fundamentare a deciziilor de investiţii.
14. Analiza de senzitivitate, incertitudine şi risc în evaluarea proiectelor de investiţii.
15. Elaborarea studiului de fezabilitate la S.C. ....

Conf.univ.dr. Iuliana Militaru

1.
Determinarea costului capitalului la nivel de firmă
2.
Influenta structurii financiare a unei firme asupra performanţelor acesteia
3.
Costul capitalului si contributia acestuia la structurarea surselor de finanţare ale unei
firme
4.
Capacitatea de autofinantare a unei firme
5.
Împrumuturile din emisiuni de obligatiuni, sursă de finantare a unei companii
6.
Leasingul, alternativă de finantare a unei companii
7.
Adoptarea deciziei de investire pe baza criteriilor financiare de evaluare a proiectelor de
investiţii
8.
Finantarea proiectelor de investiţii din credite pe termen lung
9.
Echilibrul economico-financiar al unei firme
10.
Analiza performanţelor financiare ale unei firme
11.
Analiza rentabilităţii unei firme
12.
Metoda scorurilor în diagnosticul global al firmei
13.
Bugetul de venituri și cheltuieli al unei firme

Conf.univ.dr. Flavia Anghel

1. Analiza activității de producție și comercializare pe baza indicatorilor valorici la S.C....
2. Analiza diagnostic a cifrei de afaceri și a reflectării evoluției acesteia în performanța

economico-financiară a S.C....
3.
Analiza calității produselor și a efectelor economico-financiare ale modificării acesteia
la S.C. ......
4.
Analiza diagnostic a cheltuielilor aferente veniturilor și a reflectării evoluției acestora
în performanța economico-financiară a S.C.....
5.
Analiza diagnostic a cheltuielilor aferente cifrei de afaceri și a reflectării
variației acestora în performanța economico-financiară a S.C......
6.
Analiza diagnostic a rentabilității la S.C....
7.
Analiza echilibrului financiar al S.C.....
8.
Analiza poziției financiare a S.C.
9.
Analiza eficienței utilizării resurselor umane și reflectarea variației acesteia
în performanța economico-financiară a S.C.......
10.
Analiza eficienței utilizării potențialului tehnic și reflectarea variației
acesteia performanța economico-financiară a S.C.......

3. BĂNCI ȘI INSTITUȚII DE CREDIT (Monedă, Instituții de credit, Produse și servicii bancare,
Gestiune bancară, Politici monetare europene)

Conf. univ. dr. Iuliana Militaru

1. Creditarea persoanelor juridice de către banca...
2. Creditarea persoanelor fizice de către banca....
3. Riscurile în procesul creditării şi modalităţile de prevenire şi acoperire a acestora
4. Cardul-instrument modern utilizat în decontările interne şi internaţionale
5. Analiza performanţelor financiare ale unei bănci comerciale
6. Performanţele băncilor comerciale din România
7. Acordul Basel şi implicaţiile acestuia asupra gestionării riscurilor bancare
8. Studiu privind gestiunea instrumentelor şi modalităţilor de plată
9. Analiza activităţii unei bănci pe baza bilanţului şi a contului de profit şi pierdere
10. Sistemul electronic de plăţi şi transferul fondurilor
11. Sistemul de supraveghere bancară din România
12. Tehnici moderne de finanţare bancară (factoring/ forfetare/leasing)
13. Atragerea resurselor de la clientela corporativă

Conf. univ.dr. Mihai Sebea

1. Opțiuni pentru regimul cursului de schimb
2. Strategii de politică monetară pe plan internațional
3. Corelația dintre cursul valutar și evoluțiile Balanței de Plăți Externe
4. Inflația și politica monetară; experiențe internaționale
5. Integrarea monetară de la teorie la practică;
6. Teoria Zonelor Monetare Optime, fundament economic pentru unificarea monetară
7. Etapele integrării monetare europene
8. Particularități ale unificării monetare Europene
9. Perspectivele zonei euro în contextul crizei financiare
10. Studiu privind posibilitatea ieșirii Greciei din zona euro: modalitate și efecte
11. Politici pentru sectorul financiar al Uniunii Europene
12. Evaluarea rolul internațional al euro
13. Strategia de politică monetară în zona euro
14. Structura organizatorică a Sistemului European al Băncilor Centrale
15. Rolul Pactului de Stabilitate și Creștere în contextul integrării monetare europene
16. Specificul pieței financiare din Uniunea Europeană
17. Comparație BCE - FED; organizare, strategie monetară, obiective, instrumente
18. Structura și caracteristicile sistemului bancar în Uniunea Europeană
19. Funcționarea Uniunii Economice și Monetare în contextul extinderii UE
20. Implicațiile realizării Uniunii Economice și Monetare
21. Activitatea internațională a BNR
22. Evoluția cursului de schimb al leului și implicațiile pentru economie
23. Politica monetară în România în contextul aderării la Uniunea Europeană
24. Funcțiile Băncii Naționale a României în perioada actuală
25. Provocări ale aderării României la UEM
26. Sisteme de plăți în Uniunea Europeană vs. România
27. Politici monetare pe plan global după septembrie 2008
28. Evoluții ale cadrului operațional de politică monetară al BCE în perioada septembrie 2008iunie 2015
29. Noi mecanisme pentru stabilitate financiară create pe plan global și european
30. Soluții ale Uniunii Europene pentru rezolvarea crizei datoriilor

Lector univ.dr. Mihai Nedelescu

MONEDĂ
1. Politici monetare în România în etapa post-aderare la Uniunea Europeană
2. Perspectivele României de aderare la zona EURO
3. Politica monetară a BCE si influenţa acesteia asupra României
4. Inflaţia în România şi evoluţia acesteia în perspectiva aderării la zona EURO

5. Banca Naţională a României promotor al integrării României în zona EURO
6. Aderarea României la sistemul Single European Payment Area (SEPA)
7. Sistemul Electronic de Plăţi din România şi perspectiva integrării acestuia în sistemul
European de transfer TARGET
8. Rolul si viitorul banilor in dezvoltarea economiei durabile
9. Analiza privind evoluia puterii de cumparare în România in perioada 2008-2017
GESTIUNE BANCARĂ
1. Rolul BNR în supravegherea prudenţială a instituţilor de credit din România.
2. Stabilitatea sistemului bancar şi supravegherea prudenţială.
3. Analiza performantelor financiare a bancii ………..… in contextul actual
4. Rolul indicatorilor de performanţă în management-ul bancar
5. Preocupari actuale ale reglementarii si supravegherii bancare în România
6. Sistemul bancar romanesc în contextul crizei mondiale
7. Rolul Acordurilor Basel în gestiunea activităţii instituţiilor bancare
8. Identificarea şi administrarea riscurilor la nivelul instituţiei bancare
9. Gestiunea lichidității şi solvabilității bancii ………….… in contextul actual
PRODUSE SI SERVICII BANCARE
1. Analiza programului de finantare Prima Casa la nivelul Sistemului bancar romanesc.
2. Produse si tehnici de finantare a investitiilor oferite de banca ................…
3. Analiza tipurilor de carduri emise de bancile romanesti
4. Piata creditului ipotecar în economia romaneasca
5. Linia de credit sursa de finantare a activitatii curente
6. Evolutia sietemului electronic de plati din Romania
7. Analiza comparativa privind instrumentele de economisire oferite de bancile romanesti
8. Leasing-ul sursa alternativa de finantare a investitiilor firmei
9. Analiza comparativa privind oferta de credite retail la nivelul sistemului bancar
10. Evolutia pietei creditului imobiliar la nivelul economiei romanesti

4. PIEŢE FINANCIARE ŞI RELAŢII INTERNAȚIONALE (Relații financiar-monetare
internaționale, Finanțe internaționale, Piețe de capital)
Prof.univ.dr. George Ionescu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perspective ale unificării piețelor de capital europene
Fuziuni și alianțe strategice la nivelul burselor internaționale
Rolul piețelor de capital în asigurarea capitalului pentru companiile tinere
Finanțarea companiilor prin emisiunea de acțiuni
Finanțarea companiilor prin emisiunea de obligațiuni
Finanțarea autorităților locale prin intermediul împrumuturilor obligatare

7. Rolul piețelor la termen în acoperirea riscurilor
8. Arbitrajul și speculația pe piețele financiare internaționale
9. Rolul băncilor de investiții pe piețele internaționale de capital
10. Cauze și efecte ale crizelor financiare
11. Importanța fondurilor deschise de investiții pe piețele financiare
12. Rolul fondurilor închise de investiții în dezvoltarea piețelor de capital emergente
13. Apariția și importanța indicilor bursieri
14. Importanța analizei tehnice pentru investitori
15. Rolul analizei fundamentale în adoptarea deciziei investiționale

Conf. univ. dr. Mihai Sebea

1.
Măsurarea și gestionarea riscului valutar
2.
Finanțarea afacerilor prin intermediul bursei de valori
3.
Cardurile de plată și posibilități de extindere a utilizării lor
4.
Modalități de decontare a tranzacțiilor pe piața internațională
5.
Instrumente moderne de plată folosite în relațiile internaționale
6.
Tranzacții pe piața valutară și posibilități de creștere a eficientei acestora
7.
Evoluția cursului de schimb al leului și impactul asupra agenților economici
8.
Funcționarea pieței valutare în România și posibilități de diversificare a tranzacțiilor
cu valute
9.
Utilizarea cambiei în România
10.
Riscurile în procesul creditării
11.
Performanțe bancare și căi de creștere
12.
Studiu privind perfecționarea politicii monetare și de credit a Băncii Naționale
a României
13.
Gestiunea eficientă a operațiunilor active
14.
Principalele modalități și instrumente de efectuare a viramentelor
15.
Modele de gestionare a lichidităților bancare
16.
Managementul depozitelor bancare și modalități de asigurare și reasigurare a
acestora
17.
Inflația și politici antiinflaționiste
18.
Sistemul bancar și rolul său în viața economică și socială
19.
Rolul băncilor comerciale în desfășurarea relațiilor de credit
20.
Riscurile bancare și gestionarea lor
21.
Căi de accelerare a derulării plăților fără numerar
22.
Managementul performanțelor bancare
23.
Gestiunea instrumentelor și modalităților de plată
24.
Modele de gestiune globală a activelor și pasivelor
25.
Rating-ul: modalitate de evaluare a riscurilor bancare
26.
Previzionarea și gestionarea crizelor bancare
27.
Managementul riscurilor în activitatea băncilor de import-export

28.
Managementul riscurilor asociate activităților bancare cu carduri și bani electronici
29.
Politica monetară a Băncii Naționale a României și rolul acesteia în
stabilizarea macroeconomică
30.
Supravegherea bancară și rolul acesteia în asigurarea stabilității sistemului bancar
din România
31.
Accesul României la resursele instituțiilor financiar-monetare și bancare internaționale
32.
Performanțele băncilor comerciale din România
33.
Sisteme de promovare a exporturilor prin instituțiilor de credit specializate
34.
Piețele valutare și rolul lor în derularea tranzacțiilor economice internaționale
35.
Acoperirea riscurilor prin tranzacții valutare la termen
36.
Studiu privind politica valutară a BNR în perioada de tranziție la economia de piață
37.
BERD și rolul său în tranziția spre economia de piață
38.
Banca Europeană de Investiții și rolul său în restructurarea economică europeană
39.
FMI și rolul său în stabilizarea monetară a țărilor membre.
40.
Managementul riscului ratei dobânzii. Cazul băncii...
41.
Managementul riscului de lichiditate. Cazul băncii...
42.
Modalități de plată utilizate în tranzacțiile comerciale internaționale
43.
Instrumente de plată utilizate în tranzacțiile comerciale internaționale
44.
Riscurile bancare și modalități de gestionare
45.
Managementul operațiunilor active și pasive
46.
Fundamentarea deciziei de creditare pe termen scurt
47.
Finanțarea și creditarea internațională în comerțul exterior
48.
Modalități de plată. Contribuția lor la reducerea riscului valutar
49.
Finanțarea și creditarea internațională a investițiilor directe
50.
Metode de previzionare a cursului valutar
51.
Contribuția cursului valutar la realizarea echilibrului economic la nivel micro
și macroeconomic
52.
Prognoza cursului valutar. Gestionarea activă a portofoliilor bancare
53.
Piața creditului ......... în România
54.
Gestionarea eficientă a operațiunilor bancare
55.
Perfecționarea sistemului național de plăți și compensări
56.
Sisteme de plăți pentru populație (retail banking)
57.
Sisteme de plăți pentru companii (corporate banking)
58.
Sisteme de compensări
59.
Sistemul plăților electronice prin carduri
60.
Plăti comerciale internaționale
61.
Rolul băncii central în coordonarea și supravegherea sistemului național de plăți

5. CONTABILITATE ȘI AUDIT (Bazele contabilității, Contabilitate financiară, Control și audit
financiar)

Bazele contabilității
1. Sistemul contabil din România și armonizarea acestuia la nivel european și internațional
2. Europenizarea și internaționalizarea contabilității românești
3. Teoria și practica situațiilor financiare: analiza comparativă a modelelor subordonate
Standardelor Internaționale de Raportare Financiară și principiilor contabile americane general
acceptate.
4. Probleme financiar – contabile privind evaluarea și reevaluarea elementelor patrimoniale
5. Studiu privind evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind capitalurile proprii la o
entitate patrimoniala
6. Contabilitatea financiară și de gestiune a producției și construcției proprii de imobilizări
corporale și necorporale
7. Organizarea și conducerea contabilității activelor imobilizate la o entitate patrimonială
8. Evidența imobilizărilor necorporale / mijloacelor fixe, calculul și contabilizarea amortizării
aferente acestora, la o entitate patrimonială
9. Paralelă privind aplicarea metodelor de amortizare la o entitate patrimonială
10. Sisteme (metode) de calcul și contabilizare a deprecierii activelor imobilizate la o entitate
patrimonială
11. Sistemul informațional privind contabilitatea stocurilor de materii prime și materiale la o
entitate patrimonială
12. Contabilitatea stocurilor de materii prime și materiale consumabile, la o entitate
patrimonială
13. Organizarea contabilității stocurilor de materii prime și materiale: inventarul permanent și
inventarul intermitent
14. Evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind producția obținută la o entitate
patrimonială
15. Contabilitatea organizării și desfacerii de mărfuri la o entitate patrimonială
16. Evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile și ambalajele, la o entitate
patrimonială
17. Contabilitatea, analiza și controlul operațiilor cu stocurile de mărfuri în comerțul cu ridicata
(en gros) și / sau comerțul cu amănuntul (en detail), la o entitate patrimonială
18. Contabilitatea și gestiunea datoriilor și creanțelor la o entitate patrimonială
19. Contabilitatea și analiza datoriilor în relațiile cu terții la o entitate patrimonială

20. Evidența, contabilizarea și analiza creanțelor și datoriilor comerciale, la o entitate
patrimonială
21. Calculul, contabilizarea și controlul operațiilor privind drepturile bănești ale salariaților, la o
entitate patrimonială
22. Sistemul informațional referitor la calculul și contabilitatea creanțelor și datoriilor privind
personalul și asigurările sociale
23. Evidența, calculul, contabilizarea și controlul operațiilor privind taxa pe valoarea adăugată,
la o entitate patrimonială
24. Reglementarea, calculul și contabilizarea unor impozite și taxe datorate bugetului de stat,
pe exemplul unei societăți comerciale
25. Contabilitatea, analiza și gestiunea trezoreriei, la o entitate patrimonial
26. Contabilitatea operațiunilor bănești în numerar și prin conturi la bănci la o entitate
patrimonială
27. Sistemul informațional privind contabilitatea cheltuielilor și a veniturilor la o entitate
patrimonială
28. Evidența, calculul și contabilizarea cheltuielilor, veniturilor și reflectarea acestora în
rezultatul unei societăți comerciale
29. Relația contabilitate-fiscalitate privind rezultatul la o societate comercială
30. Situațiile financiare – instrument de bază în gestionarea patrimoniului unei societăți
comerciale
31. Studiu privind elaborarea și analiza situațiilor financiare, la o entitate patrimonială
32. Studiu privind întocmirea situațiilor financiare, analiza și utilizarea informațiilor bilanțiere în
reflectarea situației economico-financiare a patrimoniului unei societăți comerciale
33. Studiu privind întocmirea situațiilor financiare și analiza rezultatului economico-financiar pe
baza indicatorilor din situațiile financiare anuale
34. Studiu privind întocmirea situațiilor financiare și analiza stării de echilibru financiar pe baza
informațiilor din situațiile financiare
35. Studiu privind întocmirea situațiilor financiare și analiza poziției financiare a entității
patrimoniale pe baza indicatorilor din situațiile financiare
36. Construirea și analiza Contului de profit și pierdere cu ajutorul soldurilor intermediare de
gestiune
37. Modele privind Contul de profit și pierdere – conținut, procedee de elaborare, analiza și
valorificarea indicatorilor

Contabilitate financiară
1. Organizarea și exercitarea controlului financiar propriu la SC…..
2. Controlul operațiunilor privind imobilizările (corporale, necorporale, financiare) la SC…..
3. Controlul existenței și mișcării stocurilor (materii prime și materiale, produse finite,
producția în curs de execuție, mărfuri și ambalaje) la SC…..
4. Controlul tranzacțiilor cu furnizorii și clienții la SC ….. (cumpărările și vânzările)
5. Controlul operațiunilor specifice gestiunii resurselor umane și salarizării la SC …..
6. Controlul operațiunilor specifice trezoreriei (casă și bancă) la SC …..
7. Controlul operațiunilor privind Taxei pe Valoarea Adăugată la SC …..
8. Controlul cheltuielilor și veniturilor la SC …..
9. Organizarea, desfășurarea și valorificarea inventarierii generale a patrimoniului la SC....
10. Controlul întocmirii și circulației documentelor la SC …….
11. Controlul existenței, integrității și pazei bunurilor materiale la SC …..
12. Controlul angajării gestionarilor la SC …..
13. Controlul costurilor prin intermediul analizei abaterilor la SC …..
14. Costurile ca instrument al controlului de gestiune la SC …..
15. Controlul exercitat de Curtea de Conturi a României. Studiu de caz la ....
16. Controlul exercitat de Garda Financiară la SC....
17. Auditul situaților financiare la SC …..
18. Organizarea și exercitarea auditului intern la ….. (instituție publică)
19. Organizarea controlului de gestiune la SC …..
20. Paralela între controlul financiar, controlul de gestiune și auditul intern. Studiu de cau pe
SC...
21. Valorificarea constatărilor controlului financiar și stabilirea răspunderii la SC …..
22. Imaginea fidelă și pragul de semnificație în auditul financiar efectuat la SC...
23. Implementarea controlului intern la SC …..
24. Controlul utilizării creditelor, fondurilor bugetare și extrabugetare la …..
25. Principiile, metodologia și responsabilitatea auditării situațiilor financiare. Studiu de caz la
SC...
26. Auditul financiar și soluțiile contabile de determinare a impozitului pe profit. Studiu de caz
la SC...
27. Frauda și eroarea ca obiect al auditului financiar contabil. Studiu de caz la SC...
28. Metode, tehnici și probe de audit financiar contabil. Studiu de caz la SC...
29. Controlul financiar preventiv – instrument de apărare a patrimoniului. Studiu de caz la SC...
30. Contextul general al controlului financiar în economia de piață. Studiu de caz la SC...
31. Formele Controlului Financiar din România. Studiu de caz la SC...
32. Sistemul de control financiar-fiscal și de audit din România. Studiu de caz la SC...

33. Obiectivele generale ale controlului intern din Romania. Studiu de caz la SC...
34. Obiectivele, domeniile și atribuțiile controlului extern din România. Studiu de caz la SC...
35. Sisteme metodologice de control financiar. Studiu de caz la SC...
36. Valorificarea actelor de control financiar. Studiu de caz la SC...
37. Căi de perfecționare a Controlului Financiar-Auditul Financiar. Studiu de caz la SC...
38. Controlul de Performanță și Auditul de Performanță. Studiu de caz la SC...
39. Interferențe în legislația actuală între Controlul Financiar și Auditul din România. Studiu de
caz la SC...
40. Analiza riscurilor pentru întocmirea programului de audit. Studiu de caz la SC...
41. Metodologia derulării unei misiuni de audit. Studiu de caz la SC...
42. Eroare și Fraudă în Audit; Materialitatea și riscul în audit. Studiu de caz la SC...
43.Contabilitatea activelor imobilizate la societatea X
44.Contabilitate amortizării activelor imobilizate la societatea X
45.Contabilitatea stocurilor de materii prime și materiale consumabile la societatea X
46.Contabilitatea stocurilor de produse la societatea X
47.Contabilitatea mărfurilor și ambalajelor la societatea X
48.Contabilitatea animalelor la societatea X
49.Contabilitatea relațiilor cu furnizorii la societatea X
50.Contabilitatea relațiilor cu clienții la societatea X
51.Contabilitatea decontărilor cu personalul la societatea X
52.Contabilitatea decontărilor cu bugetul statului la societatea X
53.Contabilitatea decontărilor cu bugetul asigurărilor sociale la societatea X
54.Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată la societatea X
55.Contabilitatea efectelor de comerț la societatea X
56.Contabilitatea importurilor la societatea X
57.Contabilitatea exporturilor la societatea X
58.Contabilitatea datoriilor financiare la societatea X
59.Contabilitatea reducerilor comerciale și financiare la societatea X
60.Contabilitatea ajustărilor de depreciere la societatea X
61.Contabilitatea provizioanelor la societatea X
62.Contabilitatea cheltuielilor la societatea X
63.Contabilitatea veniturilor la societatea X
64.Contabilitatea rezultatului la societatea X
65.Contabilitatea operațiunilor de leasing cu exemplificare la societatea X
66.Contabilitatea diferențelor de curs valutar la societatea X
67.Situația fluxurilor de numerar la societatea X
68.Lucrările contabile de închidere a exercițiului financiar contabil la societatea X
69.Dimensiuni financiar-contabile privind imobilizările și a ajustările pentru deprecierea
acestora la societatea X
70.Transpunerea în contabilitate a decontărilor cu salariații la societatea X
71.Aspecte financiar-contabile privind rezultatul și elementele generatoare ale acestuia la
societatea X

72.Operațiuni de natură fiscală și reflectarea lor în contabilitatea SC …..
73.Studiu privind întocmirea situațiilor financiare la societatea X
74.Instrumentarea contabilă privind decontările cu bugetul statului la societatea X
75.Contabilitatea și gestiunea relațiilor comerciale cu furnizorii și clienții la societatea X
76.Performanța financiară redată prin intermediul contului de rezultat la SC …..
Control și audit financiar
1. Controlul financiar-contabil și procesul decizional într-o întreprindere
2. Organizarea și exercitarea controlului financiar propriu, la nivelul unei societăți / entități
publice
3. Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv, la nivelul unei societăți / entități
publice
4. Organizarea, exercitarea și valorificarea rezultatelor controlului financiar de gestiune
5. Organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune privind bunurile materiale și
bănești, la o unitate patrimonială
6. Organizarea și exercitarea controlului financiar al capitalurilor proprii, la o societate
comercială
7. Organizarea și exercitarea controlului financiar al cheltuielilor, veniturilor și
rezultatelor, la o societate comercială
8. Auditul statutar ca formă de control extern independent
9. Auditarea capitalului propriu si al datoriilor
10. Metode si tehnici de audit statutar
11. Pragul de semnificație si riscul în auditul statutar
12. Auditarea situațiilor financiare simplificate
13. Evaluarea riscurilor de control intern în cadrul auditului statutar
14. Auditarea contului de profit si pierdere
15. Auditorul financiar si normele profesionale
16. Documentația în auditul statutar
17. Principii si reguli generale ale auditului statutar
18. Metodologia de efectuare a auditului statutar
19. Revizuirea finală si raportul de audit statutar
20. Proba de audit si importanta acesteia în elaborarea opiniei
21. Controlul conturilor în auditul statutar
22. Evaluarea riscului de eroare si fraudă în auditul statutar
23. Auditul statutar-concept, principii si obiective
24. Normele minimale de realizare ale auditului statutar

7. MANAGEMENT-MARKETING (Management, Marketing)

Prof.univ.dr. Doinița Ciocârlan

1. Particularități și sferă de cuprindere ale organizării structurale și procesuale la nivel
organizațional în economia cunoașterii. Studiu de caz
2. Analiza și raționalizarea sistemului de management al organizației. Studiu de caz
3. Analiza influenței stilului de management asupra performanțelor economico-financiare ale
organizației. Studiu de caz
4. Rolul leaderului în procesul de management. Studiu de caz
5. Impactul culturii organizaționale și manageriale asupra competitivității organizației. Studiu
de caz
6. Analiza sistemului motivațional în cadrul societății comerciale
7. Diagnosticarea viabilității economico-financiare și manageriale. Studiu de caz
8. Fundamentarea strategiei de dezvoltare. Studiu de caz
9. Strategia de creștere a competitivității. Studiu de caz
10. Reengineering-ul managerial. Studiu de caz.
11. Analiza activității manageriale în domeniul producției la S.C. … și formularea unor propuneri
de îmbunătățire a acesteia
12. Eficiența economică a organizării producției în flux la S.C. …
13. Căi de reducere a duratei ciclului de producție la S.C. …
14. Managementul activităților auxiliare la S.C. …
15. managementul activităților de servire la S.C. …
16. Asimilarea în fabricație a noilor produse la S.C. …
17. Perfecționarea organizării producției prin restructurare și modernizare la S.C. …
18. Căi de creștere a calității produselor S.C. …
19. Căi de reducere a costurilor de producție la S.C. …
20. Analiza activității manageriale în domeniul aprovizionării la S.C. … și formularea unor
propuneri de îmbunătățire a acesteia
21. Efectele economice ale recuperării si valorificării materialelor refolosibile la S.C. ...
22. Îmbunătățirea activității manageriale în domeniul gestiunii stocurilor la S.C. ...
23. Utilizarea planului de aprovizionare ca instrument managerial la S.C. ...
24. Evaluarea și selecția furnizorilor la S.C. ...
25. Metode de urmărire si control al dinamicii stocurilor la S.C. ...
26. Elaborarea strategiei în aprovizionarea materială la S.C. ....
27. Căi de îmbunătățire a managementului resurselor umane la S.C. …
28. Îmbunătățirea activității manageriale în domeniul recrutării resurselor umane la S.C…
29. Îmbunătățirea activității manageriale în domeniul selecției resurselor umane la S.C…
30. Îmbunătățirea activității manageriale în domeniul asigurării cu resurse umane a S.C…

31. Îmbunătățirea activității manageriale în domeniul analizei posturilor la S.C…
32. Îmbunătățirea activității manageriale în domeniul utilizării resurselor umane la S.C…
33. Îmbunătățirea activității manageriale în domeniul formării resurselor umane la S.C…
34. Îmbunătățirea activității manageriale în domeniul evaluării performanțelor resurselor
umane la S.C…
35. Îmbunătățirea activității manageriale în domeniul promovării resurselor umane la S.C…
36. Îmbunătățirea motivării resurselor umane la S.C. ….
37. Îmbunătățirea comunicării ca fundament al coordonării și antrenării resurselor umane la
S.C. …
38. Analiza metodelor de recrutare, selecție, formare și promovare a resurselor umane la S.C.
… și formularea unor propuneri de îmbunătățire a acestora
39. Managementul previzional al resurselor umane la S.C. …
40. Managementul recompenselor la S.C. …

Conf. univ.dr. Costel Negricea

1. Elaborarea politicii de marketing la S.C. ...
2. Elaborarea mixului de marketing la firma / organizația socială / partidul …
3. Elaborarea strategiei de marketing a S.C. …
4. Strategia de piață a firmei…
5. Analiza mediului de marketing al S.C. ...
6. Mixul de marketing al produsului … pe piața…
7. Analiza politicii de produs la firma / organizația socială / partidul ...
8. Particularitățile politicii de produs la firma ...
9. Elaborarea strategiei produsului ... la S.C. ...
10. Analiza portofoliului de produse și mărci al firmei …
11. Rolul prețului în realizarea obiectivelor strategice ale S.C. ...
12. Elaborarea strategiei de preț la S.C. ...
13. Analiza obiectivelor și strategiilor de preț la firma… pentru produsul….
14. Elaborarea strategiei de distribuție la S.C. ...
15. Politica de promovare la S.C. ...
16. Politica de comunicare de marketing online în cadrul S.C. ...
17. Elaborarea mixului de comunicare online la S.C. ...
18. Elaborarea campaniei de marketing online la S.C....
19. Strategia de marketing online a S.C. ...
20. Integrarea instrumentelor de promovare online și offline pentru atingerea obiectivelor
strategice la S.C. ...
21. Integrarea instrumentelor de marketing online în întreprinderea / organizația …
22. Comunicarea internă, factor de succes în cadrul S.C. ...
23. Elaborarea campaniei de e-mail marketing la S.C. ...
24. Program de marketing privind organizarea unei campanii de marketing online la S.C. ...

25. Elaborarea planul de marketing al S.C. ...
26. Program de marketing privind lansarea pe piață a produsului ...

9. ECONOMIE ȘI AFACERI INTERNAȚIONALE (Microeconomie, Macroeconomie, Investiţii
internaţionale, Etică în afaceri, Dreptul comerţului internaţional, Managementul afacerilor
internaţionale)

Prof.univ.dr. Valeriu Potecea,
Lector univ.dr. Georgiana Surdu-Nițu

1. Strategii de internaționalizare a afacerilor – studiu de caz
2. Derularea operațiunilor de export direct – studiu de caz
3. Exportul indirect; rolul firmelor de comerț internațional – studiu de caz
4. Planul de afaceri la export – studiu de caz
5. Firma de comerț exterior: organizare și funcționare – studiu de caz
6. Promovarea exportului: tehnici și mijloace moderne – studiu de caz
7. Tehnici de promovare și comunicare în afacerile internaționale – studiu de caz
8. Tehnici de prospectare a piețelor externe – studiu de caz
9. Participarea la târgurile internaționale: organizare și evaluare – studiu de caz
10. Stabilirea legăturilor de afaceri: corespondența comercială vs. contacte directe – studiu de
caz
11. Structura negocierii comerciale internaționale – studiu de caz
12. Dimensiuni interculturale în negocierile de afaceri – studiu de caz
13. Negocierea comercială internațională: pregătirea negocierii; inițierea tratativelor – studiu de
caz
14. Contractul de vânzare-cumpărare internațională – studiu de caz
15. Rolul condițiilor de livrare INCOTERMS 2010 in stabilirea prețului contractual – studiu de caz
16. Condițiile de plată în contractele de export-import – studiu de caz
17. Pregătirea livrării la export (ambalarea și marcarea; documentele de livrare, facturarea la
export, decizia privind logistica) – studiu de caz
18. Expediția internațională (funcțiile expeditorului, formalități, documente și activități legate
de expediție) – studiu de caz
19. Transportul internațional (modalități de transport, condiții de transport, contractul de
transport, plata transportului) – studiu de caz
20. Asigurarea mărfurilor în traficul internațional, rol economic, condiții de asigurare, contractul
de asigurare – studiu de caz
21. Contractarea și derularea importului, formalități, documente de contractare, activități

22. Plățile în contractele comerciale internaționale (modalități, mijloace și instrumente de de
plată internaționale, formalități și documente de plată) – studiu de caz
23. Vămuirea mărfurilor și procedurile vamale – studiu de caz

Conf. univ. dr. Mariana Sorlescu

1. Mecanisme de creștere a productivității la nivel de firmă.
2. Modalități de reducere a costurilor în economia de piață.
3. Rolul costului de producție în creșterea eficienței societăților comerciale.
4. Factori de influență în formarea și evoluția profitului la S.C. ....
5. Mecanisme și politici de creștere a rentabilității agenților economici.
6. Etapele constituirii economiei de piață în România.
7. Economia de piață – avantaje și limite – analiză comparativă.
8. Efecte economice ale formării și funcționării monopolurilor.
9. Rolul băncilor centrale în economia de piață contemporană.
10. Rolul creditului in economie. Studiu de caz: ...
11. Restructurarea și consolidarea sistemului bancar din România.
12. Importanța formării și funcționării pieței capitalului în economia de piață din România.
13. Analiza evoluției pieței capitalului în România în perioada ....
14. Mutații contemporane în cadrul pieței muncii.
15. Analiza evoluției salariului real în România. Cauze și efecte.
16. Analiza factorilor care influențează mărimea și dinamica investițiilor în economia
contemporană.
17. Analiza factorilor care influențează mărimea și evoluția consumului în economia
contemporană.
18. Rolul investițiilor străine directe în dezvoltarea economică și socială.
19. Analiza evoluției structurii consumului în România în perioada ......
20. Indicatorii macroeconomici – prezent și perspective la nivel de economie națională.
21. Fenomenul inflaționist în România.
22. Inflația – cauze și efecte – studiu de caz.
23. Evoluții și tendințe în evoluția inflației la nivel european.
24. Strategii și politici antiinflaționiste în economia contemporană.
25. Relația transfer tehnologic – șomaj în economia cunoașterii.
26. Analiza factorilor de influență a evoluției șomajului în perioada .....
27. Impactul globalizării economice asupra șomajului și ocupării forței de muncă.
28. Mecanisme și politici de reducere a șomajului în economia globală.
29. Evoluții și tendințe în evoluția șomajului la nivel european.
30. Crizele economice și perspectivele globalizării.
31. Analiza efectelor crizei economice din Grecia.
32. Criza economica actuala si efectele ei asupra pieței muncii.
33. Concurenta de oligopol in Romania; studiu de caz....
34. Dezvoltarea durabilă – element central al strategiilor economice actuale.

35. Teorii și modele de creștere economică.
36.Rolul firmelor mici si mijlocii in economia României.
37. Politici si instrumente macroeconomice in economiile moderne.
38. Importanta sectorului serviciilor in economia românească.
39. Firma si mediul concurențial actual.
40. Romania si procesul de globalizare
41. Avantajele si dezavantajele integrării României in U.E pentru economia românească.
42. Ciclicitatea activității economice. Studiu de caz: criza economica mondiala actuala.
43. Politici de protecție sociala in Romania.
44. Metode de privatizare folosite in economiile in tranziție. Studiu de caz....
45. Analiza investițiilor in Romania in perioada 2000-2015.
46. Piața asigurărilor in Romania.
Prof. univ. dr. Florin Bonciu
1.
Investiţii străine directe în sistemul economiei mondiale.
2.
Investiţiile străine directe – formă de manifestare a globalizării.
3.
Societăţile transnaţionale ca promotori ai investiţiilor străine directe.
4.
Triada investiţii străine directe – societăţi transnaţionale – globalizare.
5.
Modificări în orientarea geografică a fluxurilor mondiale de investiţii străine
directe la începutul secolului XXI.
6.
Investiţiile străine directe şi fenomenul fuziunilor şi achiziţiilor internaţionale.
7.
Tendinţe în reglementările internaţionale privind investiţiile străine directe.
8.
Factori determinanţi şi forme de manifestare a motivaţiei decizionale în domeniul
investiţiilor străine directe.
9.
Mutaţii în evoluţia strategiilor de transnaţionalizare.
10.
Motivaţia investiţională în contextul economiei informaţionale.
11.
Politici de atragere a investiţiilor străine directe în ţările dezvoltate / Uniunea
Europeană / ţări în tranziţie / ţări în dezvoltare / România.
12.
Politici de maximizare a efectelor investiţiilor străine directe în ţările receptoare.
13.
Politici de promovare a expansiunii capitalului din partea ţărilor sursă.
14.
Investiţiile străine directe şi procesele de tranziţie la economia de piaţă din ţările
Europei Centrale şi de Est.
15.
Utilizarea stimulentelor în atragerea investiţiilor străine directe.
16.
Acordarea de stimulente pentru investiţii în contextul reglementărilor Uniunii
Europene privind ajutorul de stat.
17.
Rolul şi funcţiile agenţiilor de promovare a investiţiilor străine în orientarea
fluxurilor mondiale de capital mobil.
18.
Funcţionarea agenţiilor de promovare a investiţiilor străine în ţările în tranziţie din
Europa Centrală şi de Est.
19.
Investiţiile străine directe şi procesele de privatizare din Europa Centrală şi de Est.
20.
Particularităţi ale intrărilor de investiţii străine directe în România.
21.
Evoluţia cadrului instituţional şi juridic privind investiţiile străine directe în România.

