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 Analiza comparativă a rapoartelor de audit ale companiilor din industria / domeniul de
activitate X, pe baza informațiilor disponibile pentru companiile cotate la Bursa de
Valori București
 Implicații ale crizei financiare manifestate începând cu anul 2008 asupra activității de
audit statutar. Studiu de caz pentru industria / domeniul de activitate X
 Efecte ale pandemiei COVID-19 asupra activității de audit statutar. Studiu de caz pentru
industria / domeniul de activitate X
 Aplicarea prevederilor ISA 570 Continuitatea activității în auditul statutar în contextul
pandemiei COVID-19. Studiu de caz pentru industria / domeniul de activitate X
 Particularități ale raportării în auditul statutar al entităților de interes public. Studiu de
caz pentru industria / domeniul de activitate X
 Analiza sinoptică a cadrului normativ specific auditului statutar în România – 1990-2022
 Aplicarea ISRS 4400 în activitățile de auditare a proiectelor finanțate din fonduri
nerambursabile. Studiu de caz la compania / instituția X
Notă: Studenţii pot propune şi alte subiecte pentru tema lucrării de disertație, neincluse în
lista de mai sus.
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Auditul principiului prudenţei în contabilitatea agenţilor economici
Auditul principiului prevalenţei economicului asupra juridicului
Auditul principiului continuităţii activităţii
Auditul evenimentelor ulterioare datei bilanţului şi a modului de prezentare a acestora în
situaţiile financiare
Auditul tratamentelor alternative
Relaţia contabilitate-fiscalitate – audit prin prisma reglementărilor contabile româneşti
Raportul de audit financiar
Auditul activelor biologice ale agenţilor economici
Auditul impozitului pe profit in perioada COVID 19
Aspecte specifice privind auditul impozitului pe veniturilor microintrepridnerilor in
perioada COVID 19
Aspecte specifice privind auditul impozitului pe venit si contrbutiilor sociale in
perioada COVID 19
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Analiza critică a auditului din Romania
Auditul operatiunilor de leasing
Auditul notelor explicative
Auditul capitalurilor proprii
Auditul TVA
Auditul preturilor de transfer
Impunerea prin norme de venit.
Aspecte specifice ale auditului si controlului agenților economic in contextul Pandemiei
COVID – 19
 Controlul fiscal
 Alte teme - la alegere, cu acordul indrumatorului

Conf. univ. dr. Ivan Raluca

 Particularități și elemente de identitate privind organizarea auditului intern la SC....
 Particularități și elemente de identitate privind organizarea auditului intern la
entitatea/instituția publica.....
 Misiune de audit intern privind activitatea financiar contabila/gestiunea resurselor
umane/juridică la SC....
 Misiune de audit intern privind activitatea financiar contabila/gestiunea resurselor
umane/juridică entitatea/instituția publica.....
 Raportarea integrată în cadrul SC.....
 Potențialul informativ al elementelor prezentate în bilanț/ contul de profit şi pierdere/
situației fluxurilor de trezorerie conform IAS/IFRS, studiul de caz la SC....
 Raportarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către
anumite întreprinderi și grupuri mari, studiu de caz la .....
 Raportarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către
anumite entități publice/instituții publice, studiu de caz la .....
 Nivelul guvernanţei corporative a unei entităţi. Studiu de caz la o societate
comercială cotată la Bursa de Valori Bucureşti
 Structura şi procesul de conducere în guvernanţa corporativă. Studiu de caz la o
societate comercială cotată la Bursa de Valori Bucureşti
 Relaţiile stakeholderilor în guvernanţa corporativă. Studiu de caz la o societate
comercială cotată la Bursa de Valori Bucureşti
 Transparenţa financiară şi diseminarea informaţiilor în guvernanţa corporativă.
Studiu de caz la o societate comercială cotată la Bursa de Valori Bucureşti
 Structura companiei in guvernanţa corporativă. Studiu de caz la o societate
comercială cotată la Bursa de Valori Bucureşti
 Transparenţa financiară şi diseminarea informaţiilor, particularități privind
comunicarea informațiilor la BVB – studiu de caz societățile cotate dintr-un
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domeniu ales
 Responsabilitatea socială corporativă. Studiu de caz la o societate comercială
cotată la

Studenții pot propune și alte teme în funcție de particularitățile tranzacțiilor și evenimentelor economice
din cadrul entităților private sau publice unde intenționează să realizeze studiul de caz
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Raportul de expertiză judiciară – mijloc de probă în justiție. Exemplificare
Raportul de expertiză extrajudiciară. Exemplificare
Organizarea contabilității unui cabinet de expertiză contabilă
Persoana fizică autorizată versus entitatea economică
Norme și reguli profesionale privind expertul contabil
Indicatori de apreciere ai performanței unui cabinet de expertiză contabilă
Masteranzii pot propune și alte teme în funcție de particularitățile tranzacțiilor și
evenimentelor economice din cadrul entităților

Lect. univ. dr. Teiuşan Sorin-Ciprian











Ameliorarea sistemului de control de gestiune al …..
Diagnosticul sistemului de control de gestiune la …..
Evaluarea performanţei globale la .....
Implementarea controlului de gestiune la .....
Instrumente ale pilotajului performanţei .....
Organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune la .....
Perfecţionarea contabilităţii costurilor la .....
Rolul controlorului de gestiune în cadrul .....
Analiza sistemului informatic contabil al .....
Managementul electronic al informaţiei contabile la .....
 Prelucrarea automatizată a datelor contabilităţii interne la …..
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