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Complementele situațiilor financiare la o instituie publică.
Amprenta fiscalității asupra contabilității la o primărie.
Planificarea bugetară și raportarea acesteia la o instituție publică.
Controlul intern managerial la o instituţie publică.
 Politici şi tratamente contabile privind tranzacțiile şi evenimentele specifice unei
instituţii publice.
 Proiectarea realizării veniturilor fiscale în contabilitarea Trezoreriei Statului.

Prof. univ. dr. Breaz Nicoleta

 Veniturile si consumul populației -modele econometrice
 Model econometric pentru investiții

Conf. univ. dr. Iuga Iulia












Eficienţǎ şi eligibilitate în managementul investiţiilor;
Creşterea economică şi rolul investiţiilor în modernizarea economiei.
Implicațiile investițiilor asupra managementului redresării financiare a firmei;
Tehnici şi instrumente de gestiune a investiţiilor - Studiu de caz
Rolul Uniunii Europene în dezvoltarea economico-socială a ţărilor membre
Evaluarea performanțelor sistemului bancar din România
Implicațiile crizelor financiare asupra managementului sistemului bancar
Impactul modificărilor legislative asupra proceselor manageriale în societățile bancare
Transparența publică a informațiilor financiare ale societăților bancare
Teme la propunerea masteranzilor
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 Particularităţi ale aplicării principiului prudenţei în contabilitatea agenţilor economici
 Particularităţi ale aplicării principiului prevalenţei economicului asupra juridicului în
contabilitatea agenţilor economici
 Particularităţi ale aplicării principiului continuităţii activităţii în contabilitatea agenţilor
economici în perioade de criză economică
 Evenimentele ulterioare datei bilanţului şi modul de prezentare a acestora în situaţiile
financiare
 Relaţia contabilitate-fiscalitate prin prisma reglementărilor contabile româneşti
 Importanţa rapoartelor
 Aspecte specifice privind impozitul pe profit in perioada COVID 19
 Aspecte specifice privind impozitul pr veniturilr microintrepridnerilor in perioada
COVID 19
 Aspecte specifice privind impozitul pe venit si contrbutiile sociale in perioada COVID
19
 Analiza critică a fiscalitatii româneşti
 Reflectarea facilitatilor fiscale in domeniul construcţiilor
 Leasingul ca modalitate de finantare a agenţilor economici
 Creditarea ca modalitate de finantare a agenţilor economici
 Modalitati specifice de finantare a agentilor economici
 Combinări de întreprinderi
 Regimuri speciale de Taxa pe valoarea adăugată
 Regimul TVA platit in UE de o persoana juridica romana
 Organizarea si desfasurarea inspecţiei fiscale
 Stingerea creanţelor bugetare
 Fiscalitatea comparată şi armonizări fiscale ale impozitului pe profit în România
 Taxele vamale
 Impozitul pe venitul din activităţi independente
 Paradisuri fiscale
 Analiza fondului de rulment la ….
 Aspecte privind scutirea de TVA la organizaţii non-profit şi de caritate, instituţii de cult
religios şi instituţii publice
 Aspecte teoretice privind impozitul pe venit, modul de autorizare şi impunere a persoanelor
fizice, în baza normelor anuale de venit la ….
 Impozit persoane nerezidente
 Modificări şi tendinţe în declaraţii fiscale in perioada COVID 19
 Antrepozite fiscale. Specificul acestora. Studiu de caz la…
 Accize – accize armonizate
 Metodologia de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de
rambursare. Analiza de risc
 Organizarea trezoreriei la………
 Cota unica, studii comparative.
 Preturile de transfer şi influenta lor asupra fiscalităţii.
 Impunerea prin norme de venit.
 Impozitul pe reprezentanțe.
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 Aspecte specifice ale auditului si controlului agenților economic in contextul Pandemiei
COVID – 19
 Alte teme – la alegere, cu acordul indrumatorului

Conf. univ. dr. Dănulețiu Dan

 Asigurarea creditelor de export si rolul lor in activitatea agenților economici. Studiu de
caz
 Asigurări specifice pentru domeniul turismului
 Importanța asigurărilor auto pentru societățile comerciale cu activitate de transporturi
 Asigurările agricole în activitatea societăților cu activitate în domeniul agriculturii
 Importanța asigurărilor pentru societățile comerciale cu activitate în domeniul
construcțiilor
Notă: Titlurile propuse sunt orientative. Pot fi aprobate, cu avizul coordonatorului, şi alte
titluri.

Lect. univ. dr. Dănuleţiu Adina






Evaluarea riscului cu ajutorul analizei de sensitivitate la .....................
Evaluarea riscului aferent unui proiect de investitii
Indicatori nonfinanciari folositi în măsurarea performanței la .......................
Modalități de analiză a performanței întreprinderii prin prisma gradului de satisfacție al
clientelei sale
 Evaluarea performanței de mediu – studiu de caz pe un esantion de intreprinderi
 Studiu empiric privind relevanța informatiei financiar-contabile conținută de indicatorii
tradiționali de măsurare a performanțelor întreprinderii- cazul societatilor din
industria........

Conf. univ. dr. Deaconu Sorin







Implicatiile fiscale privind anularea codului de taxa pe valoare adaugata
Rambursarea taxei pe valoarea adaugata. Exemplificare la SC...
Redactarea declaratiilor fiscale privind livrarile si achizitiile intracomunitare
Taxele vamale - mod de calcul si prezentare
Taxele indirecte - abordari interne si internationale
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 Rolul contabilitatii manageriala in luarea deciziilor in cadrul unei entitati economice.
 Contabilitatea manageriala strategica- parghie de imbunatatire a performantelor in
sectorul ....
 Posibilitati de imbunatatire a performantelor entitatii cu un departament de controlling
bine organizat
 Impactul controllingu lui in coordonarea activitatii unei entitati- studiu de caz la...
 Controlul performantelor entitatilor prin sistemul de bugete
 Costurile relevante pentru decizie intr un sistem de controlling eficient
 Implementarea conceptelor de controlling in cadrul unei entitati din industria de ...

Lect. univ. dr. Teiușan Ciprian






Suportul informatic în fiscalitatea unei entităţi
Gestiunea financiară informatizată a unei entităţi
Îmbunătăţirea sistemelor informatice la o entitate
Dificultăţi şi soluţii în prelucrarea electronică a informaţiilor la o entitate

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 bilanţ/ contul de profit şi pierdere/
situaţiei 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 .....
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 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
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

Director Departament
Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia

