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Disciplina: Contabilitate financiară fundamentală

 Aspecte financiar-contabile privind rezultatul şi elementele sale generatoare
 Contabilitatea şi gestiunea trezoreriei/ mărfurilor şi ambalajelor/activelor
imobilizate/produselor etc.
 Instrumentări financiar - contabile privind decontările cu bugetul statului şi bugetele
locale/ salariaţii/ instituţiile de credit/ furnizorii/ clienţii/
 Operaţiuni de natură fiscală şi reflectarea lor în contabilitate
 Bilanţul – instrument de raportare financiară
 Performanţa financiară redată prin intermediul contului de rezultat
 Aspecte nefinanciare ale raportării entităţilor
Disciplina: Contabilitatea instituţiilor publice










Execuţia bugetară. Implicaţii financiar – contabile
Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare
Dimensiuni financiar-contabile privind trezoreria
Coordonate teoretice şi practice privind decontările cu elevii/ studenţii/salariaţii etc.
Cheltuielile publice şi reflectarea acestora în contabilitate
Instrumentarea contabilă a veniturilor publice/fiscale/bugetare
Reflectarea operaţiunilor de finanţare în contabilitate
Consideraţii financiar-contabile privind prestaţiile sociale (pensii, şomaj, asigurări de
sănătate, asistenţă socială etc.)
 Dimensiunea financiar-contabilă a remunerării personalului
 Consideraţii de natură financiar-contabilă cu privire la activitatea de investiţii
 Raportarea financiară
Temele sunt orientative. Studenţii pot elabora lucrări de licenţă cu alte teme decât cele din
lista propusă.

Prof . univ. dr. Socol Adela
Disciplina: Audit financiar

 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
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 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
Disciplina: Contabilitatea instituţiilor de credit

 Contabilitatea operaţiunilor privind capitalul bancar și indicatorii de adecvare a
capitalului. Studiu de caz la banca X
 Contabilitatea operaţiunilor privind imobilizările băncilor. Studiu de caz la banca X
 Tratamentul contabil al operaţiunilor cu numerar la banca. Studiu de caz la banca X
 Contabilitatea operaţiunilor privind cheltuielile băncilor. Studiu de caz la banca X
 Contabilitatea operaţiunilor privind veniturile băncilor. Studiu de caz la banca X
 Contabilitatea operaţiunilor bancare exprimate în devize. Studiu de caz la banca X
 Contabilitatea principalelor operaţiuni la nivelul cooperativelor de credit
 Contabilitatea creditelor bancare. Studiu de caz la banca X
 Contabilitatea depozitelor clientelei bancare. Studiu de caz la banca X
 Contabilitatea operaţiunilor bancare cu carduri. Studiu de caz la banca X
 Contabilitatea operaţiunilor bancare în conturile curente ale clientelei. Studiu de caz la
banca X
 Analiza situaţiilor financiare anuale ale unei societăţi bancare conforme IFRS
Notă: Studenţii pot propune şi alte subiecte pentru tema lucrării de licenţă, neincluse în lista
de mai sus.

Prof. univ. dr. Breaz Nicoleta

1. Evoluția coşului zilnic măsurată prin indici statistici
2. Studiu comparativ al câtorva modele de previziune a cursului valutar
3. Previziunea cursului unei acţiuni
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Organizarea auditului intern la SC....
Organizarea auditului intern la entitatea/instituția publica.....
Misiune de audit intern privind activitatea financiar contabila la SC....
Misiune de audit intern privind activitatea financiar contabila entitatea/instituția
publica.....
 Raportarea integrată în cadrul SC.....
 Prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către
anumite întreprinderi și grupuri mari, studiu de caz la .....
 Inspecția fiscală - studiu de caz la SC .....
 Particularități privind întocmirea setului de situații financiare la SC .....
Studenții pot propune și alte teme în funcție de particularitățile tranzacțiilor și evenimentelor
economice din cadrul entităților unde intenționează să realizeze studiul de caz

Conf. univ. dr. Dănuleţiu Dan-Constantin
Disciplina: Buget şi trezorerie publică, Finanțe generale

 Rolul impozitelor indirecte/directe în cadrul bugetului de stat al României
 Datoria externă a României, concept, structuri, indicatorii gradului de îndatorare,
evoluţie în perioada 2008-2015
 Studiu privind nivelul, structura şi dinamica cheltuielilor bugetului de stat al României
în perioada....
 Studiu privind contribuţia veniturilor fiscale la constituirea resurselor financiare publice
ale României în perioada....
 Studiu privind controlul specializat asupra utilizării resurselor financiare publice prin
intermediul Curții de Conturi a României
 Importanţa cheltuielilor publice pentru acţiuni social-culturale pentru dezvoltarea umană
durabilă a României
 Finanţarea programelor de mediu în România
 Fundamentarea şi execuţia veniturilor bugetelor locale (pe exemplul unei unităţi
administrativ-teritoriale)
 Analiza desfăşurării procesului bugetar la unităţile administrativ-teritoriale (pe exemplul
unei unităţi administrativ-teritoriale)
 Posibilităţi de înfăptuire a autonomiei financiare locale pe seama impozitelor şi taxelor
locale
 Studiu privind rezultatele combaterii evaziunii fiscale la nivelul unei localităţi urbane
 Analiza structurii şi evoluţiei veniturilor şi cheltuielilor publice în perioada 2011-2015 la
nivelul localității.....
 Studiu comparativ privind gradul de colectare a veniturilor bugetelor locale în perioada
2011- 2015 la nivelul judeţului “X”
 Studiu privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar (pe exemplul unei
unități de învățământ preuniversitar)
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 Studiu privind finanțarea unităților spitalicești (pe exemplul unei unități spitalicești)
 Studiu privind finanțarea instituțiilor din domeniul justiției (pe exemplul unei instituții
din domeniul justiției)
Notă: Titlurile propuse sunt orientative. Pot fi aprobate, cu avizul coordonatorului, şi alte
titluri.

Conf. univ. dr. Iuga Iulia

Disciplina: Economie monetară

1. Studiu privind evoluţia economiilor băneşti ale populaţiei fructificate prin intermediul
băncilor (la nivel naţional sau judeţean)
2. Studiu privind circulaţia bănească cu numerar la nivelul unui judeţ sau al ţării
3. Studiu privind gradul de dezvoltare la nivelul unităţilor bancare de pe raza unui judeţ.
4. Dobânda bancară şi implicaţiile ei asupra economiei româneşti
5. Sistemul monetar internaţional
6. Sistemul monetar european
7. Sistemul supravegherii bancare derulat de banca centrală
8. Premise şi consecinţe ale introducerii euro ca monedă unică în ţările Europei de Est

Conf. univ. dr. Tamaș - Szora Attila














Sistemul informaţional, amortizarea, gestiunea activelor imobilizate la …..
Sistemul informaţional, gestiunea activelor circulante la …..
Viteza de rotaţie, indicator de performanţă a activelor circulante la …..
Contabilitatea activelor circulante la …..
Contabilitatea trezoreriei la …..
Contabilitatea operatiunilor de finantare prin fonduri UE
Contabilitatea operatiunilor de leasing
Contabilitatea operatiunilor de creditare bancara
Contabilitatea operatiunilor salariale. Aspecte specifice in perioada COVID -19
Contabilitatea operatiunilor de investitii
Contabilitatea operatiunilor legate de dividende

Conf. univ. dr. Topor Dan
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Costurile ascunse la SC......
Impactul costurilor de mediu asupra entităților. Studiu de caz la SC.....
Economia circulara și dezvoltarea sustenabila
Implementarea metodei ABC/ABB/ABM în industria.....
Implementarea metodei costurilor țintă și a metodei de proiectarea prin adaptabilitate în
industria....
Măsurarea performanțelor entităților economice cu ajutorul metodei costurilor variabile
Măsurarea performanțelor entităților economice cu ajutorul tabloului de bord.
Implementarea metodelor de contabilitate managerială și impactul acestora asupra
funcționării mediului de afaceri din România
Influențele inductorilor de cost asupra calității informației contabile

Lect. univ. dr. Dănuleţiu Adina-Elena
Disciplina: Analiză economico-financiară

 Diagnosticul stării de performanţă a întreprinderii
 Analiza diagnostic a producţiei şi a comercializării acesteia
 Analiza cheltuielilor întreprinderii
 Analiza producţiei fizice
 Analiza rentabilităţii întreprinderii
 Analiza patrimoniului întreprinderii
 Analiza economică a gestiunii resurselor umane
 Analiza economică a gestiunii resurselor materiale
 Analiza echilibrului economico-financiar al firmei
 Analiza rezultatelor cu ajutorul indicatorilor valorici
 Analiza situaţiei financiar-patrimoniale
 Analiza financiară a gestionării resurselor
 Analiza performanţei economice şi a riscului
 Analiza poziţiei financiare a întreprinderii
 Analiza potenţialului intern al firmei
 Analiza eficienţei gestiunii economico-financiare în cadrul firmei
 Analiza riscurilor întreprinderii
(temele se particularizează pe cazul unei societăţi comerciale sau se poate face un studiu
comparativ la două societăți)
Notă:
În funcţie de interesul, disponibilitatea şi posibilităţile studenţilor de a avea acces la
informaţii, temele se pot reformula şi se pot particulariza studiile de caz. Studenţii pot
propune şi alte teme în domeniu dacă există argumente în scopul fundamentării lor.
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Contabilitatea operaţiunilor privind livrările şi achiziţiile intracomunitare
Politici, opţiuni şi tratamente contabile privind alimentaţia publică la SC…
Organizarea contabilităţii financiare într-o unitate hotelieră
Contabilitatea activităţii de cazare şi a altor activităţi complementare
Instrumentarea contabilă a operaţiunilor privind impozitele, taxele şi contribuţiile
datorate de către o unitate hotelieră
Organizarea contabilităţii financiare într-o exploataţie agricolă
Politici şi tratamente contabile privind subvenţiile acordate exploataţiilor agricole
Paralelă între arendă şi leasing. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului
Politici, opţiuni şi tratamente contabile privind activele biologice la SC…
Evaluarea riscurilor şi incertitudinilor în contabilitatea unei exploataţii agricole
Contabilitatea fondurilor nerambursabile la SC…
Costul istoric versus valoarea justă în exploataţiile agricole
Prezentarea informaţiilor contabile în situaţiile financiare ale unei exploataţii agricole
(cu referire la IAS 41 Agricultura)
Contabilitatea în partidă simplă la o entitate agricolă
Reguli contabile şi fiscale privind taxa pe valoarea adăugată în agricultură
Dificultăţi de evaluare şi prezentare a producţiei în curs de execuţie la o exploataţie
agricolă
Organizarea contabilităţii la o asociaţie composesorală
Politici şi opţiuni contabile la Asociaţia de proprietari…
Politici şi opţiuni contabile la Fundaţia…
Politici şi opţiuni contabile privind activele şi datoriile contingente la SC….
Relaţia contabilitate-fiscalitate. Tratamente contabile şi fiscale la SC…
Întocmirea, prezentarea şi analiza situaţiei fluxurilor de trezorerie la SC….
Instrumentarea contabilă, financiară şi juridică a contractului de franciză
Particularităţi privind contabilitatea la o casă de amanet
Întocmirea, publicarea şi analiza situaţiilor financiare la SC….
Comparaţii privind prezentarea informaţiilor contabile în bilanţul contabil
Comparaţii privind prezentarea informaţiilor contabile în contul de profit şi pierdere
Prezentarea informaţiilor contabile în notele explicative la situaţiile financiare anuale
Organizarea contabilităţii financiare la o unitate de contrucţii-montaj
Contabilitatea contractelor de construcţii
Politici și tratamente contabile privind imobilizările la SC..
Politici și tratamente contabile privind stocurile la SC..
Politici și tratamente contabile privind taxa pe valoarea adăugată la SC..
Politici și tratamente contabile privind cheltuielile și veniturile la SC..
Politici și tratamente contabile privind leasingul la SC..
Politici și tratamente contabile privind datoriile la SC..
Politici și tratamente contabile privind creanțele la SC..






















 Studenții pot propune și alte teme în funcție de obiectul de activitate al entității.
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Analiza sistemului informatic contabil al .....
Organizarea şi conducerea contabilităţii informatizate la .....
Aspecte contabile şi fiscale privind impozitul ..... la …..
Calculaţia şi analiza costurilor la …..
Calculul informatizat al salariilor la …..
Contabilitatea de gestiune a cheltuielilor la …..
Contabilitatea şi controlul costurilor la …..
Elaborarea informatizată a situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile
semestriale la .....
Evaluarea comportamentului costurilor la .....
Exercitarea controlului de gestiune la .....
Exercitarea controlului de gestiune pe baza bugetelor în cadrul .....
Gestiunea, contabililtatea şi controlul producţiei la …..
Gestiunea contabilă şi informatică a inventarierii patrimoniului la …..
Gestiunea activităţii prin analiza cost-volum-profit la .....
Gestionarea impozitelor şi taxelor la …..
Gestionarea informatizată a declaraţiilor fiscale la …..
Implementarea contabilităţii de gestiune la …..
Impozitele şi taxele locale la …..
Instrumente utilizate în realizarea controlului performanţelor la .....
Instrumentarea contabilă şi informatică a decontărilor cu salariaţii la .....
Organizarea controlului de gestiune la .....
Managementul informatizat al contabilităţii ….. la …..
Perfecţionarea sistemului de contabilitate şi control de gestiune la …..
Prelucrarea automatizată a datelor contabilităţii interne la …..
Rolul controlorului de gestiune în cadrul .....
Sistemul informaţional-contabil al impozitelor şi taxelor la …..
Sistemul informaţional al contabilităţii de gestiune la …..

Lect.univ.dr. Cioca Ionela Cornelia









Contabilitatea capitalurilor proprii la ....
Contabilitatea imobilizărilor necorporale și corporale la ...
Aspecte contabile și fiscale privind amortizarea la ....
Contabilitatea stocurilor la ...
Contabilitatea creanțelor și datoriilor la .....
Contabilitatea trezoreriei la .....
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la .....
Aspecte contabile și fiscale privind impozitul pe profit la ....
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 Aspecte contabile și fiscale privind TVA la ....
 Întocmirea situațiilor financiare la .....
Notă: Studenţii pot propune şi alte subiecte pentru tema lucrării de licenţă, neincluse în lista
de mai sus.

Notă: Studenții pot propune şi alte subiecte pentru tema lucrării de licenţă, neincluse în lista
de mai sus

Director Departament,
Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia

