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PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 
 

„GESTIUNEA ŞI AUDITUL AFACERILOR” 
 

Tematica orientativă a lucrărilor de disertație 
2019-2020 

 
 
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. 

 
 
Disciplina: AUDIT FINANCIAR EXTERN 
 
 
1. Auditul financiar extern – abordări conceptuale şi practici specifice la SC.... 
2. Studiu privind efectuarea auditului financiar-contabil şi certificarea situaţiilor financiare, la la SC.... 
3. Metode, tehnici şi probe de audit financiar extern la SC..... 
4. Teorie şi practici privind auditul financiar extern al imobilizărilor corporale la SC.... 
5. Teorie şi practici privind auditul financiar al stocurilor şi contractelor pe termen lung la SC.... 
6. Teorie şi practici privind auditul financiar al creanţelor şi plăţilor în avans la SC.... 
7. Teorie şi practici privind auditul financiar al lichidităţilor din conturile de la bancă şi casieria SC.... 
8. Teorie şi practici privind auditul financiar al creditorilor şi angajamentelor la SC.... 
9. Teorie şi practici privind auditul financiar al capitalului social şi al rezervelor la SC.... 
10. Teorie şi practici privind auditul financiar al Contului de profit sau pierdere la SC.... 
11. Frauda şi eroarea, ca obiect al auditului financiar extern. Metode şi practici specifice la SC.... 
12. Responsabilitate şi planificare în auditul financiar extern la SC.... 
13. Armonizarea practicilor de audit financiar extern din România cu Standardele Internaţionale şi 
Directivele Europene. Studiu comparativ pe societăţile: ..... 
14. Succesiunea lucrărilor într-o misiune de audit financiar privind conturile de trezorerie. 
15. Succesiunea lucrărilor într-o misiune de audit financiar privind conturile de venituri, cheltuieli şi 
rezultate. 
16. Eroare şi Fraudă în Audit; Materialitatea şi riscul în audit. Studiu de caz la SC... 
17. Analiza riscurilor pentru întocmirea programului de audit. Studiu de caz la SC... 
18. Imaginea fidelă şi pragul de semnificaţie în auditul financiar efectuat la SC... 
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Disciplina: CONTABILITATE CREATIVĂ 
 
1. Concepte generale şi particulare privind practicile de contabilitate creativă la SC... 
2. Contabilitatea creativă în cazul activelor imobilizate la SC... 
3. Contabilitatea creativă în cazul stocurilor la SC... 
4. Contabilitatea creativă în cazul instrumentelor financiare la SC... 
5. Procedee de contabilitate creativă cu privire la prezentarea contului de profit şi pierdere la SC... 
6. Procedee de contabilitate creativă ce au impact asupra prezentării bilanţului la SC... 
7. Tehnici şi procedee de contabilitate creativă la SC... 
8. Cazuri de contabilitate creativă pe plan internaţional. Studii de caz comparative. 
9. Modalităţi de stopare a practicilor de contabilitate creativă. Studiu de caz la SC... 
10. Politicile şi opţiunile contabile în favoarea contabilităţii creative. Studiu de caz la SC... 
 
Disciplina: CONTROLUL FINANCIAR AL AFACERILOR  
 
 
1. Controlul financiar-contabil şi procesul decizional în cadrul unei entitati publice/private. 
2. Organizarea şi exercitarea controlului financiar propriu, la nivelul unei societăţi / entităţi publice. 
3. Organizarea şi exercitarea controlului financiar prevenitv, la nivelul unei societăţi / entităţi publice. 
4. Organizarea, exercitarea şi valorificarea rezultatelor controlului financiar de gestiune. 
5. Organizarea şi exercitarea controlului financiar de gestiune privind bunurile materiale şi băneşti, în 
cadrul unei entitati publice/private. 
6. Organizarea şi exercitarea controlului financiar al capitalurilor proprii, la o societate . 
7. Organizarea şi exercitarea controlului financiar al cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor, la o 
societate . 
8. Metodologia privind controlul utilizării creditelor şi fondurilor bugetare şi extrabugetare, la o 
instituţie publică. 
9. Metodologia privind controlul execuţiei bugetare la o instituţie publică. 
10. Organizarea controlului financiar la entităţile publice. Căi de exercitare şi perfecţionare a acestuia. 
11. Organizarea, structura şi conţinutul aparatului de control fiscal; posibilităţi de perfecţionare a 
acestuia. 
12. Studiul privind organizarea şi exercitarea controlului fiscal în România. 
13. Organizarea, desfăşurarea şi valorificarea controlului financiar fiscal privind impozitul pe profit şi 
TVA la o societate . 
14. Evaziunea fiscală – cauze şi măsuri de eliminare a ei; implicaţiile financiare asupra echilibrului 
bugetar. 
15. Controlul fiscal şi depistarea faptelor generatoare de evaziunea fiscală. 
16. Controlul fiscal şi manifestarea evaziunii fiscale în domeniul principalelor impozite şi taxe (impozit 
pe profit, TVA, impozite şi taxe locale). 
17. Frauda şi evaziunea fiscală – fenomene cu multiple implicaţii economice şi sociale. 
18. Inspecţia fiscală privind principalele impozite şi taxe (TVA şi impozit pe profit) – organizare, 
exercitare. 
19. Organizarea şi exercitarea controlului financiar exercitat de Curtea de Conturi. 
20. Organizarea, exercitarea şi valorificarea  rezultatelor controlului efectuat de Directia Generala 
Antifrauda Fiscala. 
21. Organizarea, exercitarea şi valorificarea controlului exercitat de Autoritatea Naţională a Vămilor. 
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Disciplina: AUDIT INTERN ŞI OPERAŢIONAL  
 
 
1. Auditul situaţilor financiare la ….. 
2. Organizarea şi exercitarea auditului intern la ….. (o instituţie publică) 
3. Paralela între controlul financiar, controlul de gestiune şi auditul intern 
4. Imaginea fidelă şi pragul de semnificaţie în audit 
5. Principiile, metodologia şi responsabilitatea auditării situaţiilor financiare 
6. Auditul financiar şi soluţiile contabile de determinare a impozitului pe profit 
7. Frauda şi eroarea ca obiect al auditului financiar contabil 
8. Metode, tehnici şi probe de audit financiar contabil 
9. Paralelă între audit intern şi audit extern 
10. Planificarea în auditul intern 
11. Etapele derulării unei misiuni de audit intern 
12. Practici privind auditul financiar. Documentatia practicii de audit. 
13. Metode, tehnici si programe de audit financiar-contabil. 
14. Auditul fiscal/misiune de audit fiscal/ rol si importanta in optimizarea costului fiscal al unei 
societati comerciale. 
15. Auditul financiar-contabil la societatile cu dificultate. 
16. Auditul public intern – contributia acestuia la perfectionarea activitatii institutiilor publice. 
17. Auditarea activităţii de gestiune a resurselor umane pe exemplul … 
18. Auditarea activităţii de achiziţii pe exemplul………………………… 
19. Auditarea activităţii privind inventarierea patrimoniului pe exemplul.............. 
20. Auditarea activităţii de casierie pe exemplul …. 
21. Auditarea activităţii de plăţi pe exemplul … 
22. Etapele misiunii de audit. 
23. Conceptul de planificare al auditului. 
24. Proceduri de auditare. 
25. Analiza riscurilor pentru intocmirea programului de audit. 
26. Metodologia derularii unei misiuni de audit. 
27. Materialitatea si riscul in audit. 
28. Responsabilitatea auditului intern. 
29. Auditul performantei. 
30. Reglementarile si Coordonarea auditului public intern in Romania. 
31. Organizarea internationala a auditului intern. 
32. Standardele internationale de Audit Intern. 
33. Standardele internationale de Audit Extern. 
34. Auditul statutar al situatiilor financiare întocmite conform normelor nationale de contabilitate. 
35. Auditul statutar al situatiilor financiare la S.C. ………………. 
36. Contabilitatea si auditarea activelor imobilizate prin prisma standardelor internationale. 
37. Contabilitatea si auditarea stocurilor prin prisma standardelor internationale 
38. Auditul statutar ca formă de control extern independent. 
39. Contabilitatea si auditul elementelor patrimoniale de activ 
40. Auditarea capitalului propriu si al datoriilor 
41. Metode si tehnici de audit statutar 
42. Pragul de semnificatie si riscul în auditul statutar 
43. Auditatarea situatiilor financiare simplificate 
44. Evaluarea riscurilor de control intern în cadrul auditului statutar 
45. Auditarea contului de profit si pierdere 
46. Auditorul financiar si normele profesionale 
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47. Documentatia în auditul statutar 
48. Situatiile financiare si auditul acestora prin prisma standardelor internationale 
49. Principii si reguli generale ale auditului statutar 
50. Metodologia de efectuare a auditului statutar 
51. Revizuirea finală si raportul de audit statutar 
52. Proba de audit si importanta acesteia în elaborarea opiniei 
53. Controlul conturilor în auditul statutar 
54. Contabilitatea si auditul statutar prin prisma standardelor internationale. 
55. Evaluarea riscului de eroare si fraudă în auditul statutar 
56. Auditul statutar-concept, principii si obiective 
57. Normele minimale re realizare ale auditului statutar 
58. Situatiile financiare conform IAS 1 si auditarea acestora. 
 
Disciplina: COMBINARI DE INTREPRINDERI 
 
1. Recunoaşterea şi evaluarea fondului comercial în cazul achiziţiei de întreprinderi 
2. Combinări de întreprinderi. Metoda achiziţiei. 
3. Reorganizarea întreprinderilor prin achiziţie. 
4. Fuziunea societăţilor comerciale din perspectiva directivelor europene. 
5. Operaţiuni de restructurare a întreprinderilor. Proiectul de fuziune. Studiu de caz la SC…. 
6. Aspecte fiscale, financiare şi contabile privind fuziunea prin absorbţie. 
7. Aspecte fiscale, financiare şi contabile privind fuziunea prin contopire 
8. Fuziunea prin contopire-măsură de restructurare internă a societătilor comerciale 
9. Fuziunea societăţilor comerciale cu capitaluri proprii negative 
10. Achiziţii inverse şi achiziţii în etape. 
 
Disciplina: SISTEME CONTABILE COMPARATE  
 
 
1. Europenizarea şi internaţionalizarea contabilităţii româneşti. 
2. Teoria şi practica situaţiilor financiare: analiza comparativă a modelelor subordonate Standardelor 

Internaţionale de Raportare Financiară şi principiilor contabile americane general acceptate. 
3. Teoria şi practica situaţiilor financiare: analiza comparativă a modelelor subordonate Standardelor 

Internaţionale de Contabilitate / Raportare Financiară şi OMFP 1802/2014. 
4. Teoria şi practica situaţiilor financiare: analiza comparativă a modelelor OMFP 1802/2014 şi 

principiilor contabile americane general acceptate. 
5. Studiu privind intocmirea situaţiilor financiare, analiza şi utilizarea informaţiilor bilanţiere în 

reflectarea situaţiei economico-financiare a patrimoniului unei societăţi comerciale. 
6. Studiu comparativ privind intocmirea situaţiilor financiare si analiza rezultatului economico-

financiar pe baza indicatorilor din situaţiile financiare anuale. 
7. Studiu comparativ privind intocmirea situaţiilor financiare si  analiza stării de echilibru financiar pe 

baza informaţiilor din situaţiile financiare. 
8. Studiu comparativ privind masurarea performantelor entitatii pe baza informatiilor prezentate in 

situatiile financiare. 
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Disciplina: SITUAŢII FINANCIARE CONSOLIDATE 
 
 
1. Metode şi tehnici contabile privind consolidarea conturilor .  
2. Metodele de consolidare si standardele internationale de reglementare a consolidarii conturilor. 
3. Consolidarea conturilor anuale în acţiunea de informare, analiză, control şi decizie la societăţile 

de grup. 
4. Model practic de consolidare a conturilor la nivelul  unui grup de societăţi. Sistemul contabil din 

România şi armonizarea acestuia la nivel european şi internaţional. 
5. Retratarea situatiilor financiare individuale ale societatilor intrate in perimetrul de consolidare. 
 
 
Discipline: ANALIZĂ ŞI COMUNICARE FINANCIARĂ; 
COMUNICARE FINANCIARĂ ȘI RAPORTARE EXTERNĂ 
 
 
6. Teorie si practici contabile privind întocmirea si prezentarea situatiilor financiare. 
7. Probleme financiar – contabile privind evaluarea şi reevaluarea elementelor patrimoniale. 
8. Scheme si modele privind situatiile financiare. Criterii de recunoastere a elementelor în situatiile 

financiare. 
9. Studiu comparativ privind elaborarea si analiza situatiilor financiare. 
10. Sistemul contabil din România şi armonizarea acestuia la nivel european şi internaţional. 
11. Europenizarea şi internaţionalizarea contabilităţii româneşti. 
12. Teoria şi practica situaţiilor financiare: analiza comparativă a modelelor subordonate 

Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară şi Directivelor europene. 
13. Influenta referentialului contabil international IASB asupra doctrinelor si practicilor contabile 

nationale (studiu de caz pe exemplul România). 
14. Studiu de caz privind retratarea situatiilor financiare ale unei întreprinderi care aplica pentru 

prima data referentialul IAS-IFRS 
15. Politicile contabile privind situatiile financiare. Prezentarea politicilor contabile (IAS 1) 
16. Tratamente si analize contabile privind trezoreria întreprinderii (IAS 7). 
17. Întocmirea, prezentarea si analiza situatiilor financiare privind fluxurile de trezorerie. 
18. Contabilitatea de trezorerie. Intocmirea, prezentarea si analiza situatiei fluxurilor de trezorerie. 
19. Tabloul fluxurilor de trezorerie ca model de analiza a performantelor si determinare a valorii 

întreprinderii. 
20. Interpretarea si analiza situatiilor financiare.  
21. Modelarea deciziilor pe baza situatiilor financiare: pozitia financiara, mentinerea capitalului si 

distribuirea profitului. 
22. Modelarea deciziilor contabile privind performanta întreprinderii. 
23. Instrumente contabile de masurare a performantei întreprinderii. 
24.  Optimism si pesimism în reprezentarea pozitiei financiare si performantelor întrerinderii. 
25. Indicatori de masurare a pertinentei pozitiei financiare si performantei întreprinderii. 
26. Analiza corelatiei performanta-patrimoniu pe baza situatiilor financiare. 
27. Analiza corelatiei rentabilitate-patrimoniu pe baza situatiilor financiare. 
28. Studiu privind intocmirea bilantului, analiza şi utilizarea informaţiilor bilanţiere în reflectarea 

situaţiei economico-financiare a patrimoniului unei entitati. 
29. Studiu privind intocmirea situaţiilor financiare si  analiza stării de echilibru financiar pe baza 

informaţiilor din situaţiile financiare. 
30. Studiu privind intocmirea situaţiilor financiare si analiza poziţiei financiare a entităţii 



Facultatea de Relații Comerciale și 
Financiar-Bancare Interne și Internaționale 

+4-0372-120125  |  rcfbii@rau.ro 
 

 

 

School of Domestic and International Business, 
Banking and Finance 
+4-0372-120125  |  rcfbii@rau.ro 

 

 

 
Bd. Expoziției nr.1B, București 012101 sect.1, Tel: +004-0372.120.101  |  Fax: +004-021-318.35.66  |  Operator date cu caracter personal 

nr.32853/2014 
rectorat@rau.ro  |  www.rau.ro 

patrimoniale pe baza indicatorilor din situaţiile financiare. 
31. Construirea şi analiza Contului de profit şi pierdere cu ajutorul soldurilor intermediare de 

gestiune. 
32. Modele privind Contul de profit şi pierdere – conţinut, procedee de elaborare, analiza şi 

valorificarea indicatorilor. 
33. Studiu privind intocmirea contului de profit si pierdre si analiza rezultatului economico-financiar 

pe baza indicatorilor din situaţiile financiare anuale. 
34. Metodologia intocmirii si verificării situaţiilor financiare anuale elaborate de o entitate 

economica. 
 

 
Disciplina: METODE MODERNE DE CALCULAŢIE A COSTURILOR  
 
 
1. Metode de calculaţie a costurilor parţiale direct-costing şi target-costing. 
2. Calculaţia, controlul costurilor şi analiza preţurilor de cesiune internă la o societate comercială 
de producţie. 
3. Sisteme de indicatori pentru luarea deciziei prin costuri - analiza cost-volum-profit. 
4. Elaborarea şi controlul de gestiune al bugetelor de costuri la o societate comercială. 
5. Calculul, contabilitatea şi controlul costurilor complete şi raţionale la o societate comercială. 
6. Sistemul informaţional privind calculaţia şi controlul costurilor în condiţiile aplicării metodei pe 
activităţi ABC la o societate comercială. 
7. Studiu de caz privind exercitarea controlului de gestiune prin costurile complete şi parţiale la o 
societate comercială. 
8. Sistemul informaţional privind calculaţia şi controlul costurilor în condiţiile aplicării metodei 
standard-cost la o societate comercială. 
9. Studiu de caz privind elaborarea bugetelor de vânzări, producţie, costuri de producţie şi resurse 
umane la o societate comercială. 
10. Studiu de caz privind elaborarea bugetelor generale: trezorerie, investiţii, administraţiei generale 
şi activităţii comerciale la o societate comercială. 
11. Studiu de caz privind calculaţia costurilor complete şi parţiale la o societate comercială. 
12. Studiu de caz privind calculaţia costurilor  prin  metoda ABC la o societate comercială. 
13. Studiu de caz privind calculaţia costurilor prin metoda standard – cost la o societate comercială. 
14. Studiu de caz privind calculaţia costurilor prin  metoda   costului ţintă la o societate comercială. 
15. Evaluarea performanţei economice şi financiare prin sisteme de indicatori de costuri. 
 
 
 
 
Disciplina: FISCALITATE COMPARATĂ ŞI TEHNICI DE OPTIMIZARE FISCALĂ 
 
 

1. Racordarea sistemului fiscal românesc la politicile europene cu impact macroeconomic, în 
vederea depăşirii situaţiilor de criză financiară. 

2. Studiul privind structura sistemului fiscal românesc – diagnoză şi prognoză în context european. 
3. Politica fiscală – instrument de armonizare europeană şi de asigurare a echilibrului social şi 

economic în România. 
4. Strategii privind politica fiscală în România în perioada de post-aderare şi rezultatele aplicării 

acestora. 
5. Studiul privind structura şi evoluţia sistemului fiscal în România în perioada 2013-2015 
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comparativ cu ţările membre UE. 
6. Rolul şi eficienţa inspecţiei fiscale realizată prin Ministerului Finanţelor Publice şi unităţile sale 

teritoriale. 
7. Studiul privind posibilităţile de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale pe exemplul 

Ministerului Finanţelor Publice sau a Administraţiei Financiare Bucureşti / Administraţiilor 
Financiare - judeţene. 

8. Studiul privind evaziunea fiscală şi piaţa neagră în România în perioada 2013-2015. 
9. Consideraţii privind structura impozitelor directe şi ponderea acestora în totalul veniturilor 

fiscale în perioada 2013-2015 în România versus alte ţări membre UE. 
10. Consideraţii privind structura şi evoluţia impozitelor indirecte în perioada 2013-2015 în România 

versus alte ţări membre UE. 
11. Structura şi evoluţia veniturilor suplimentare încasate la buget în perioada 2013-2015 pe 

exemplul judeţului X sau a municipiului Bucureşti. 
12. Spălarea banilor, rezultat al evaziunii fiscale în România în perioada 2013-2015. 

 


