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Conf. univ. dr. Tamaş Attila

 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
 Tratamente alternative şi efectele acestora asupra situaţiilor financiare ale agenţilor
economici
 Relaţia contabilitate-fiscalitate - audit prin prisma reglementărilor contabile româneşti
 Importanţa rapoartelor de asumare şi certificare a situaţiilor financiare ale societăţilor
comerciale pe acţiuni
 Activele biologice ale agenţilor economici şi reflectarea acestora în situaţiile financiare
ale acestora
 Aspecte specifice privind impozitele directe in perioada COVID 19
 Aspecte specifice privind impozitele indirecte in perioada COVID 19
















Analiza critică a normalizării contabilităţii româneşti
Reflectarea facilitatilor fiscale in contabilitate
Reflectarea leasingului în situaţiile financiare ale agenţilor economici
Informaţii de prezentat în contul de profit şi pierdere conform IAS/IFRS
Potenţialul informativ al situaţiei fluxurilor de trezorerie
Aspecte ale evaluării activelor şi datoriilor în situaţiile financiare
Prevederi IAS/IFRS privind modul de prezentare a imobilizărilor necorporale în
situaţiilor financiare
Prevederi ale IAS/IFRS privind modul de prezentare a imobilizărilor financiare în
situaţiile financiare
Prevederi IAS/IFRS privind investiţiile imobiliare şi prezentarea acestora în situaţiile
financiare
Combinările de întreprinderi şi situaţiile financiare consolidate
Potenţialul informativ al notelor explicative
Potenţialul informativ al situaţiei modificării capitalurilor proprii
Evoluţia impozitelor şi taxelor locale la UAT...
Paradisuri fiscale
Utilizarea indicatorilor financiari in deciziile de investire
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Modificări şi tendinţe în declaraţii fiscale in perioada COVID 19
Informatizarea in sistemul fiscal
Organizarea trezoreriei la………
Impozitul pe reprezentanțe.
Aspecte specifice ale managementului agenților economic in contextul Pandemiei
COVID – 19
 Alte teme – la alegere , cu consultarea indrumatorului

Prof. univ. dr. Cenar Iuliana

 Raportarea financiară şi nefinanciară în sectorul public
 Performanţa financiară în termenii contabilităţii de casă şi ai normelor de contabilitate
specifice sectorului public.
 Abordări naţionale şi internaţionale privind situaţia fluxurilor de trezorerie
 Evenimentele ulterioare datei de raportare
 Norme şi practici contabile naţionale şi internaţionale privind activele de patrimoniu/
activele de infrastructură/situaţiile financiare/raportarea financiară /stocurile/contractele
de concesiune etc.
 Venituri din tranzacţii de schimb şi venituri din alte tranzacţii decât cele de schimb in
contabilitatea instituţiilor publice
 Deprecierea activelor generatoare de fluxuri nemonetare
 Prezentarea informaţiilor privind bugetul în situaţiile financiare
 Active şi datorii contingente. Provizioane şi restructurare
 Beneficiile angajaţilor.

Conf. univ. dr. Deaconu Sorin-Constantin








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
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Raportul de evaluare la SC .....
Abordarea prin piață la S.C.
Abordarea prin venit la S.C
Abordarea prin active la S.C.

Conf.univ. dr. Topor Dan

 Instrumente de raportare a performanțelor și de exercitare a controlului verde.
 Impactul informației de tip cost în evaluarea proiectelor de investiții legate de mediul
înconjurător
 Optimizarea costurilor prin intermediul metodei Lean Accounting.
 Importanța controlului verde în stimularea investițiilor de mediu sustenabilității
profitabilității.

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 …..

Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia

 Întocmirea situaților financiare la societatea ....
 Situațiile financiare consolidate la …..
 Situațiile financiare ale instituțiilor publice la …..
 Situațiile financiare ale brokerilor de asigurări la …..
 Situațiile financiare ale societăților de asigurări la …..
 Situațiile financiare ale instituțiilor de credit la …..
 Situațiile financiare ale entităților patrimoniale fără scop patrimonial la …..
 Situațiile financiare ale IFN –urilor la …..
 Situațiile financiare conform standardelor internaționale de raportare financiară la …..
 Metoda abordării prin piață la .....
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 Metoda abordării prin venit la ....
Metoda abordării prin active la .....

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 .....
 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 de Departament
Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia

