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DENUMIREA TEMEI
1.

Influența reducerii venitului asupra comportamentului de consum.

2.

Politici de preț în raport de timpul de consum al bunurilor.

4.

Politici de preț ale cluburilor sportive.

5.

Discriminarea prin preț.

6.

Maximizarea utilității intertemporale a consumatorului.

8.

Politici de preț în condițiile incertitudinii asupra preferințelor consumatorilor.

9.

Prețul în condițiile existenței unor externalitățile pozitive.

3.

7.

Consecințele creșterii ratei șomajului în rândul tinerilor asupra consumului.

Politici de preț în condițiile informației asimetrice.

10. Beneficiari ai competiției în domeniul prețurilor cu amănuntul.

Prof.dr. Ileana TACHE

1.

Impactul crizei financiare asupra implementării politicilor economice europene

2.

Integrarea economică europeană în Tratatul de la Roma

3.

Arhitectura instituțională a Uniunii Europene

4.

Mecanismul decizional la nivelul UE

5.

Analiza uniunii vamale europene

6.

Sistemul monetar european

7.

Uniunea Monetară Europeană şi zonele monetare optime

8.

Rolul Tratatului de la Maastricht în construcția europeană

9.

Politica fiscală a UE şi Pactul de stabilitate

10. Politica industrială a UE
11. Politica agricolă a UE
12. Politica europeană în domeniul transporturilor
13. Modelul social european
14. Politica comercială a UE
15. Teorii cu privire la integrarea europeană şi aplicarea lor la evoluțiile recente din UE
1.
2.
3.

Prof.dr. Liliana
DUGULEANĂ

Analiza titlurilor mobiliare cotate la Bursa Română de valori. Studiu de caz pentru
acțiunile ……(numele societății cotate la bursă)

Managementul riscului în analiza eficienței unui portofoliu/fond de investiții
Analiza eficienței activității de comerț exterior la SC. …….. (numele firmei care
efectuează schimburi externe)

4.

Analiza riscului în tranzacțiile economice externe. Studiu de caz la ... /pentru

5.

Analiza eficienței investițiilor financiare ...... Studiu de caz la ………

6.

Asigurarea transporturilor de marfuri. Studiu de caz la S.C. ………

7.

Segmentarea pieței și poziționarea în marketingul bancar. Studiu de caz la <banca…>

9.

Comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

8.

….<ramura economică>

Dezvoltarea online a tranzacțiilor bancare
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10. Modelarea econometrică a rentabilității acțiunilor. Studiu de caz …
1. Criterii şi studiu de caz privind proiectarea centrelor de costuri la o societate
comercială
2. Analiza performanței întreprinderii pe baza indicatorilor furnizați de metoda directcosting

3. Măsurarea şi evaluarea performanței prin standarde de costuri
4. Analiza comparativă a rezultatelor pe baza costurilor absorbante şi

direct-costing

5. Demersuri şi aplicații ale costurilor în cadrul metodei Target-Costing

6. Dezvoltarea unui model funcțional de organizare a bugetării, contabilității şi

Conf.dr. Adrian
TRIFAN

calculației costurilor efective pe centre de cheltuieli (Studiu de caz la S.C. ...)
7. Conceperea unui sistem de calculație şi monitorizare a costurilor bazat pe practica
repartizării cheltuielilor de prelucrare pe produs, în raport cu orele - maşină

8. Demersuri şi aplicații ale costurilor în cadrul metodei ABC

9. Decizii operaționale şi strategice în contabilitatea de gestiune
10. Costurile parțiale și controlul de gestiune în conducerea entității
11. Modele pentru măsurarea și raportarea costurilor pentru decizii manageriale în
mediul de afaceri. Studiu de caz pentru o societate din România.

12. Aspecte critice privind implementarea practică a unor sisteme de contabilitate
managerială
13. Evoluția metodelor de calculație a costurilor - abordări conceptuale și practice
14. Proiectarea și implementarea unui sistem de contabilitate managerială

Prof.dr. Marius DINCĂ

1.

Studiu comparativ privind evoluția rentabilității firmei.

2.

Studiu comparativ privind evoluția valorii firmei.

3.

Studiu comparativ privind evoluția rezultatelor economico-financiare .

4.

Studiu comparativ privind creșterea sustenabilă. Indicatori și modalități de

5.

Studiu comparativ privind evoluția situației financiare.

6.

Efectele pandemiei Covid-19 asupra evoluției situației financiare a firmelor listate la

7.

Studiu comparativ privind diagnosticul riscurilor firmei

8.

Studiu comparativ privind corelația dintre indicatorii contabili și evoluția valorii de

1.

Analiza gradului de absorbție al fondurilor structurale si de investiții europene în

exprimare.

Bursa de Valori București

piață a firmei

Europa Centrală și de Est
2.

Prof.dr. Monica
SZELES RĂILEANU

3.
4.

Analiza proiectelor de finanțare europeană accesate în Regiunea Centru, prin prisma
rezultatelor și efectelor în comunitate

Disparități regionale economice și sociale în UE. Dinamică, progrese și tendințe
Priorități de investiții, decalaje și provocări ale economiei regiunii Centru în
perspectiva politicii de coeziune 2021-2027

5.

Analiza critică a strategiei de specializarea inteligentă a regiunii Centru. Propuneri de

6.

Politică de coeziune europeană și răspunsul ei la criza Covid-19

7.

Managementul portofoliului de titluri financiare în contextul crizei Covid-19

8.

Analiza comparativă sectorială la BVB în perspectiva creșterii eficienței

îmbunătățire

managementului de portofoliu
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9.

Analiza companiilor listate la BV din perspectiva guvernanței corporative

10. Analiza finanțării companiei Facebook/ Google pe mai multe piețe bursiere
internaționale
11. “Fundamentaliști” versus „chartisti” la BVB. Cine câștigă?
12. Analiza politicii de dividend a companiilor listate la BVB și roul ei în atragerea
investitorilor

1.

Riscul de lichiditate în bănci - tipologie, modalități de măsurare şi control.

2.

Documentația de creditare pe termen lung şi rolul ei în gestionarea riscului de credit.

3.

Evoluția ratei dobânzii pe piața bancară românească și managementul riscului ratei

4.

dobânzii.

Reglementări prudențiale internaționale privind nivelul optim de capitalizare
bancară.

5.

Strategia de țintire a inflației și tipuri de politici monetare antiinflaționiste.

6.

Strategia de politică monetară în zona euro.

7.

Conf.dr. Sorina BOTIŞ

Rata dobânzii de politică monetară şi influența acesteia asupra evoluției pieței
bancare româneşti.

8.
9.

Politica monetară a Băncii Naționale a României în contextul macroeconomic al
anului 2019/2020.

Caracteristicile politicii monetare în economiile emergente.

10. Caracteristici ale operațiunilor de piață monetară (open-market) – instrument de
politică monetară.
11. Crizele financiare și forme ale politicilor monetare non-standard.

12. Managementul riscului bancar. Posibilități de maximizare a performanțelor bancare.
13. Instrumentele de politică monetară folosite de BNR și efectele aplicării lor.
14. Controlul inflației și asigurarea stabilității prețurilor-obiectivul principal al politicii
monetare.

Riscurile bancare și gestiunea lor.
1.

Influența politicii fiscale asupra deciziei de investiții (studiu de caz)

3.

Impactul fiscalității asupra comportamentului contribuabililor (Studiu de caz)

4.

Finanțarea proiectelor din domeniul transporturilor/mediului/agriculturii prin fonduri

2.

Prof.dr. Gheorghița
DINCĂ

5.

Sustenabilitatea sistemului public de pensii în contextul schimbărilor demografice

europene. Analiza cost beneficiu (Studiu de caz)

Analiza eficienței sistemelor publice de învățământ în țări din UE prin metode
nonparametrice

6.

Analiza ciclicității politicilor fiscale în țări din UE (Studiu de caz)

7.

Analiza impactului evaziunii fiscale și corupției asupra creșterii economice (Studiu de

8.

Analiza coerenței măsurilor fiscal – bugetare în contextul economic actual

9.

Impactul cheltuielilor cu educatia asupra bunăstarii/cresterii economice

caz)

10. Actualitatea teoriei opțiunii publice (public choice) în economia și societatea
românească

11. Competiția fiscală- analiza impozitarii corporațiilor (studiu de caz comprativ).

Conf.dr. Mirela BABA

1.

Situații financiare consolidate și combinări de întreprinderi

2.

Aspecte metodologice şi practice privind contabilitatea de mediu

3.

Analiza calității rapoartelor financiar – contabile utilizate în asistarea deciziilor
manageriale

4.

Evaluarea şi tratamente contabile privind fuziunea/divizarea/lichidarea entităților
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5.

economice

Analiza impactului principiilor, politicilor si metodelor contabile asupra rezultatelor
economico-financiare.

6.

Contabilitatea, analiza şi eficiența finanțărilor din fonduri structurale europene

7.

Analiză comparativă privind contabilitatea și fiscalitatea entităților economice din

8.

Elaborarea unui model matematic de măsurare a calității serviciilor contabile

9.

Contabilitatea creativă. Implicații asupra raportărilor contabile

țările Uniunii Europene

10. Structuri fiscale circumscrise contabilității. Prezent şi perspective privind relațiile
dintre contabilitate şi fiscalitate.

1. Problematizări privind întocmirea, analiza și auditul situațiilor financiare anuale;
2. Raportarea integrată – o practică în dezvoltare;
3. Bilanțul și poziția financiară a entității. Abordarea comparativă a diferitelor modele
de bilanț;

4. Valorificarea informațiilor contabile prezentate în situațiile financiare în procesul de
adoptare a deciziilor economice;

Lect.dr. Ramona
LAPTEŞ

5. Contabilitatea și analiza performanțelor financiare la entitatea....
6. Coordonate privind raportarea performanțelor financiare: de la internațional la
național;

7. Modele și opțiuni contabile privind prezentarea și analiza situației fluxurilor de
trezorerie;
8. Particularități privind contabilitatea specifică domeniului agricol;

9. Principiile, metodologia și responsabilitatea auditării situațiilor financiare anuale;
10. Rolul raportului de audit în creșterea calității informațiilor publicate în situațiile
financiare anuale;
11. Studiu privind instrumentarea contabilă și analiza capitalurilor la....;

12. Contractele de leasing - o alternativă la finanțarea bancară
1.

Sistemele administrative - sursă a avantajului competitiv: Analiză comparativă a
conceptului de administrație publică şi de funcție publică în state membre ale UE .

Conf.dr. Alexis DAJ

2.

E-Government în UE: Promovarea administrației electronice şi managementul

3.

Tratatul de la Lisabona: Reforma legislației comunitare şi contribuția acesteia la

proiectelor europene din administrația publică prin instrumente informatice.
dezvoltarea unui spațiu european administrativ.

4.

Legislația comunitară şi națională privind protecția datelor cu caracter personal.
Studiu de caz: Auditul sistemelor informatice la nivelul administrației locale strategii de protecție a mediului informatic.

1.

Considerații privind calitatea producției de informații contabile. Studiu de caz la SC... .

2.

Piața informației financiar-contabile; producătorii şi necesitățile consumatorilor de
informație contabilă.

Conf.dr. Carmen
ANTON

3.

Măsurarea performanțelor unei entități. Studiu de caz la SC... .

4.

Impactul informației contabile asupra procesului decizional al entității.

5.

Tratamentele contabile şi fiscale aplicabile rezervei din reevaluare. Studiu de caz la

6.
7.

SC………

Rapoartele financiare din perspectiva informației previzionale. Studiu de caz.....
Politici contabile şi fiscale referitoare la impozitul pe profit şi taxa pe valoarea
adăugată. Conciliere între contabilitate şi fiscalitate la nivelul entității. Studiu de caz
la SC ...
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8.

Corectarea erorilor contabile. Recunoaşterea erorilor în rezultatul reportat. Studiu de

9.

Costurile cu neconformitățile şi impactul lor asupra situațiilor financiare prin prisma

caz la SC.......

codului etic al profesionistului contabil.
10. Piața serviciilor profesiei contabile între competiție şi colaborare.

11. Raportul cost-beneficiu în elaborarea situațiilor financiare. Studiu de caz....
12. Prețurile de transfer şi procedura amiabilă. Tratamente contabile şi fiscale. Studiu de
caz...
13. Aspecte teoretice privind evaluarea întreprinderilor aflate în dificultate. Analiza
cauzelor dificultăților întâmpinate de SC ....

14. Analiza metodei de evaluare bazată pe combinarea unei valori patrimoniale cu una
de rentabilitate. Studiu de caz la SC ... .
1.

Bilanțul contabil – mijloc de fundamentare și control a functiei decizionale.

2.

Bilanțul contabil și sistemul informatic in modele de calcul și analiză.

4.

Studiu privind lucrările contabile periodice potrivit legislației din țara noastră.

5.

Implementarea unui sistem informatic pentru calculul și inregistrarea salariilor la o

3.

Conf.dr. Steliana
BUSUIOCEANU

6.

Contabilitatea leasingului intre economic si juridic.

societate comercială.

Studiu privind sistemul de inregistrare in contabilitate și de raportare financiară
potrivit legislației din România.

7.

Instrumentarea contabilă privind calculul și contabilizarea impozitelor și taxelor
datorate de o societate comercială bugetului de stat si gestiunea costului fiscal al
firmei.

8.

Studiu comparativ privind produsele software utilizate in realizarea contabilității
firmelor.

9.

Comerțul pe internet si abordarea lui din punct de vedere contabil.

1.

Evaluarea firmei prin metode clasice. Studiu aplicativ.

2.

Metoda randamentului in evaluarea entitatii. Studiu de caz.

3.

Metode cantitative in evaluarea entitatii economice. Studiu de caz.

5.

Analiza valorii de piata pentru entitatile cotate la Bursa. Studiu aplicativ.

6.

Analiza şi evaluarea întreprinderii pe baza situațiilor financiare. Studiu de caz.

7.

Politici si strategii de rentabilizare a activitatii in sectorul….. Studiu aplicativ

8.

Strategii de salvgardare in cazul entitatilor aflate in stare de insolventa. Diagnostic

10. Intocmirea si analiza conturilor anuale in studii comparative.

4.

Conf.dr. Cristina
DRUMEA

Diagnostic financiar si evaluarea entitatii. Studiu aplicativ.

comparativ.
de caz.

9.

Diagnostic de risc la nivelul entitatii. Studiu aplicativ.

10. Strategii de reorientare a activitatii firmei. Studiu aplicativ.
11. Managementul si evaluarea resurselor umane. Strategii de ameliorare a utilizarii
factorului uman. Studiu de caz.
12. Diagnosticul resurselor externe in sectorul…Studiu de caz comparativ.
13. Diagnosticul strategic al firmei. Studiu aplicativ.

14. Politici si strategii de eficientizare a activitatii entitatii. Studiu aplicativ.
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1.

Studiu comparativ al fundamentării deciziei de investiții pe baza analizei tehnice şi

2.

Studiu comparativ al fundamentării deciziei de investiții pe baza analizei tehnice şi

fundamentale. Studiu de caz: SIF 1, SIF 2 şi SIF3.
fundamentale. Studiu de caz SIF 4, SIF 5 şi FP.

Lect.dr. Titus SUCIU

3.

Studiu comparativ al fundamentării deciziei de investiții pe baza analizei tehnice şi

fundamentale. Studiu de caz Transgaz şi Transelectrica

4.

Modelul financiar şi competitivitatea economică. Studiu de caz: China.

5.

Modelul financiar şi competitivitatea economică. Studiu de caz: Japonia şi Coreea de

6.

Sud.

Modelul financiar şi competitivitatea economică. Studiu de caz: BRI ( Brazilia, Rusia,

India).
7.

Impactul crizei corona asupra economiei. Studiu de caz România.

8.

Studiu comparativ între 2 burse de valori: Bucureşti şi Budapesta.
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