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ÎNDRUMĂTOR

DENUMIREA TEMEI
1.

Modalități de măsurare a eficienței .

2.

Căi de creștere a eficienței activității instituțiilor publice.

4.

Productivitate și eficiență în cercetarea științifică.

5.

Eficiența și echitate în activitatea economică.

6.

Stimularea eficienței prin cooperare și concurență .

8.

Creșterea eficienței în condițiile crizei economice.

9.

Consecințele unor decizii de politică economică asupra eficienței.

3.

Conf.dr. C-tin
DUGULEANĂ

7.

Eficiența în învățământul superior.

Estimarea eficienței unor proiecte sau politici economice.

10. Efectele creșterii eficienței asupra bunăstării.
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 construcia europeană

9.

Politica fiscală a UE şi Pactul de stabilitate

10. Politica industrială a UE
11. Politica agricolă a UE

Prof.dr. Ileana
TACHE

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
16. Uniunea Monetară şi Economică Europeană. Studiu de caz: România şi criteriile de
convergență nominală

17. Bugetul UE şi prioritățile politice ale cadrului financiar 2014-2020. Studiu de caz bugetul alocat României
18. Politici fiscale în Uniunea Europeană. Analiză comparativă între cota unică şi
impozitarea progresivă

19. Impactul crizei economice şi financiare globale asupra țărilor din zona euro.
20. Rolul monedei euro pe plan internațional. Evoluția cursului de schimb euro-dolar în
contextul crizei economice

21. Rolul Băncii Centrale Europene în ansamblul instituțiilor comunitare. Studiu de caz instrumentele de politică monetară în zona euro
22. Politica fiscală în țările baltice - Estonia, Lituania, Letonia
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23. Pactul de Creştere şi Stabilitate din Uniunea Europeană şi influența sa asupra
stabilității financiare

Prof.dr. Liliana
DUGULEANĂ

1.

Analiza statistică a balanței de plăți externe a României în anul .../ perioada

2.

Marketingul în sistemul bancar din România. Studiu de caz la <banca…>

3.

Politica de produs în marketingul bancar. Studiu de caz la <banca…>

5.

Politici de distribuție în marketingul bancar. Studiu de caz la <banca…>

6.

Metode de promovare în marketingul bancar. Studiu de caz la <banca…>

7.

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

9.

Organizarea activității de audit bancar. Studiu de caz la <banca…>

4.

8.

Politici de preț în marketingul bancar. Studiu de caz la <banca…>

Dezvoltarea online a tranzacțiilor bancare

10. Sistemul de asigurări și reasigurări pe piețele financiare
11. Analiza rentabilităii activităii economice. Studiu de caz la
1.

Controlul costurilor prin intermediul analizei abaterilor (Studiu de caz la S.C. ...)

2.

Costurile ca instrument al controlului de gestiune (Studiu de caz la S.C. ...)

3.

Sistemul informațional privind contabilitatea de gestiune și calculația costurilor în

4.

condițiile aplicării metodei pe comenzi (Studiu de caz la S.C. ...)

Sistemul informațional privind contabilitatea de gestiune şi calculația costurilor în
condițiile aplicării metodei pe faze (Studiu de caz la S.C....)

Conf.dr. Adrian
TRIFAN

5.
6.

Sistemul informațional privind contabilitatea de gestiune şi calculația costurilor în
condițiile aplicării metodei direct-costing (Studiu de caz la S.C. ...)

Evoluția costurilor și analiza cost-volum-profit. Sistemul de indicatori și decizii

7.

Bugetarea costurilor de productie și organizarea controlului bugetar

8.

Studiu privind interfața între costurile directe şi costurile variabile la o societate

9.

comercială

Elaborarea calculației costurilor standard pe produs (Studiu de caz la S.C. ...)

10. Studiu privind organizarea şi funcționarea contabilității de gestiune la o societate
comercială cu activitate de producție
11. Sistemul informațional privind contabilitatea de gestiune şi calculația costurilor în
servicii cu exemplificare la SC...

Prof.dr. Marius
DINCĂ

1.

Diagnosticul rentabilității firmei. Studiu de caz pe exemplul S.C.

2.

Analiza diagnostic a eficienței activității firmei. Studiu de caz pe exemplul S.C

3.

Analiza diagnostic a rezultatelor economico-financiare ale firmei. Studiu de caz pe

4.

exemplul S.C.

Diagnosticul situației financiare a firmei. Studiu de caz pe exemplul S.C.

5.

Analiza eficienței proiectelor de investiții. Studiu de caz pe exemplul S.C.

6.

Optimizarea gestiunii financiare a capitalului circulant. Studiu de caz pe exemplul S.C.

7.

Analiza diagnostic a riscurilor firmei. Studiu de caz pe exemplul S.C.

8.

Evoluția performanțelor economico-financiare ale firmei. Studiu de caz pe exemplul
S.C.

9.

Analiza diagnostic a cheltuielilor firmei. Studiu de caz pe exemplul S.C.

10. Diagnosticul riscului de faliment al firmei. Studiu de caz pe exemplul S.C.

Prof.dr. Monica
SZELES RĂILEANU

1.

Aspecte comparative ale intervențiilor FMI și a Băncii Mondiale în Europa/ Asia/
America de Sud

2.

Analiza programelor de austeritate impuse de FMI în țările asistate

3.

Inițiative și programe ale instituțiilor internaționale în contextul crizei Covid-19

4.

Provocări, condiții și obstacole ale României în drumul spre Uniunea Monetară
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Europeană
5.

Reorientarea politicilor sociale europene în contextul crizei Covid-19

6.

Spre o nouă arhitectură a statului bunăstării în UE. România încotro?

7.

Dimensiunea și implicațiile crizei datoriei externe în spațiul UE

8.

Politica prețurilor de transfer și activitatea companiilor multinaționale în Europa

9.

Implicațiile paradisurilor fiscale asupra economiei UE

10. Criza monedei Euro și perspectivele Uniunii Monetare Europene
11. Dinamica burselor internaționale în timpul crizei Covid-19
12. Interdependențe între integrarea monetară și integrarea fiscală în UE

13. Strategii de speculație și acoperire a riscului la BV. De la teorie la practică
14. Finanțarea companiilor multinaționale pe piața bursieră internațională
1.

Indicatorii de performanță bancară și mijloace de creștere a acestora.

2.

Adoptarea monedei unice europene şi impactul asupra politicii monetare.

3.

Studiu comparativ privind evoluția fenomenului inflaționist în Zona euro şi țările

4.

Instrumente de plată de tip monedă electronică- emiterea și utilizarea lor în

Europei Centrale şi de Est.
România.

Conf.dr. Sorina
BOTIŞ

5.

Regimul de curs de schimb din România şi intervențiile BNR pe piața valutară pentru

6.

Concurența la nivel european pe segmentul retail banking.

7.

Noi produse bancare privind creditarea agenților economici promovate de către

8.
9.

susținerea monedei naționale.

băncile comerciale româneşti.

Specificul pieței produselor şi serviciilor bancare în România.
Produse şi servicii bancare destinate clienților corporate.

10. Evoluția şi particularitățile creditului ipotecar în România.
11. Prezent și perspective în utilizarea și tranzacționarea criptomonedelor.
Evoluția și dezvoltarea sectorului retail banking în România.

1.

2.

Posibilități de înfăptuire a autonomiei financiare locale (Studiu de caz).

Analiza eficienței alocării resurselor la nivelul ordonatorilor principali de credite
(Studiu de caz)

3.
4.

Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli și analiza situațiilor financiare
(studiu de caz pe exemplu unui ordonator de credite)

Sustenabilitatea sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul schimbărilor
demografice.

Prof.dr. Gheorghița
DINCĂ

5.

Studiu comparativ privind eficiența cheltuielilor publice în țări din UE

6.

Studiu comparativ al sistemelor de impozitare a veniturilor

8.

Planificarea financiară și analiza execuției bugetelor locale (Studiu de caz)

9.

Analiza procesului de planificare financiară și a execuției bugetare la nivelul

7.

Studiu comparativ al sistemelor de impozitare a profiturilor

instituțiilor publice (Studiu de caz)

10. Fundamentarea şi execuţia veniturilor bugetelor locale (pe exemplul unei unităţi
administrativ-teritoriale)
11. Fundamentarea şi execuţia cheltuielilor bugetelor locale (pe exemplul unei unităţi
administrativ-teritoriale)

12. Studiu privind rezultatele combaterii evaziunii fiscale la nivelul economiei românești
13. Analiza evoluției și eficienței cheltuielilor publice pentru investiții (studiu de caz)

Lect.dr. Titus SUCIU

1.

Contabilitatea financiară pentru o firmă de transport.
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2.

Contabilitatea financiară în turism pentru o cofetărie.

4.

Contabilitatea de gestiune a a unei firme de construcții.

5.

Contabilitatea financiară în cazul importului de mărfuri. Studiu de caz la SC ....

6.

Contabilitatea financiară în cazul exportului de mărfuri. Studiu de caz la SC ....

8.

Contabilitatea achizițiilor de mărfuri alimentare. Studiu de caz la SC....

9.

Contabilitatea creanțelor şi datoriilor. Studiu de caz la SC...

3.

7.

Contabilitatea financiară a unei firme de construcții.

Contabilitatea clientilor şi furnizorilor. Studiu de caz la SC ....

10. Contabilitatea achizițiilor de acțiuni. Studiu de caz la o SSIF.

11. Contabilitatea financiară şi de gestiune. Studiu de caz la SC...
12. Analiza fundamentală a firmelor din sectorul alimentar listate la BVB.
13. Analiza fundamentală a firmelor din sectorul comercial listate la BVB.
14. Analiza fundamentală a acțiunilor ce compun indicele RO-TX.

15. Fondurile de investiții- actori principali pe piața bursieră din România. Analiza
fundamentală a SIF-urilor.
16. Derularea ofertei publice inițiale la Electrica şi analiza fundamentală a companiei.
17. Impactul crizei corona asupra economiei. Studiu de caz China.
18. Impactul crizei corona asupra economiei. Studiu de caz SUA.

19. Impactul crizei corona asupra economiei. Studiu de caz Germania.
20. Impactul crizei corona asupra economiei. Studiu de caz Suedia.

Conf.dr. Mirela BABA

1.

Politici şi tratamente contabile privind capitalurile proprii

2.

Instrumentarea contabilă a tranzacțiilor privind imobilizările corporale și deprecierea

3.

Contabilitatea și analiza stocurilor și a producției în curs de execuție

4.

Contabilitatea, fiscalitatea și analiza decontăriilor cu personalul

5.

Evaluare şi tratamente contabile privind trezoreria. Întocmirea tabloului fluxului de

6.

Politici și opțiuni contabile privind veniturile și cheltuielile

7.

Contabilitatea și analiza surselor de finanțare

8.

Contabilitatea operațiunilor de comerț exterior

9.

acestora

trezorerie

Teorie și practici contabile privind elaborarea și analiza bilanțului

10. Elaborarea contului de profit și pierdere și analiza performanțelor entităților
economice
1. Teorie și practici contabile privind elaborarea și prezentarea situațiilor financiare
anuale;

2. Studiu privind întocmirea, prezentarea și analiza situațiilor financiare;
3. Politici și tratamente contabile privind imobilizările necorporale. Studiu de caz la
societatea....;

Lect.dr. Ramona
LAPTEŞ

4. Politici și opțiuni contabile privind imobilizările corporale. Studiu de caz la
societatea....;
5. Politici și opțiuni contabile privind stocurile. Studiu de caz la societatea...;
6. Particularități privind instrumentarea contabilă a stocurilor de mărfuri;
7. Studiu privind contabilitatea datoriilor și creanțelor comerciale;

8. Elemente teoretice și practice privind contabilitatea decontărilor cu salariații. Studiu
de caz la societatea...;
9. Valorificarea informațiilor contabile prezentate în situațiile financiare în procesul de
adoptare a deciziilor economice;
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10. Contabilitatea financiară a veniturilor și a cheltuielilor. Întocmirea și analiza contului
de profit și pierdere la societatea...;

11. Tratamente și analize contabile privind trezoreria entității;
12. Politici și tratamente contabile privind contractele de leasing;
13.Studiu privind instrumentarea contabilă a capitalurilor proprii
1.

2.

Bilanțul şi analiza poziției financiare a întreprinderii. Studiu de caz la SC...

Conceptul de performanță financiară şi elaborarea contului de profit şi pierdere în
conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale

3.

consolidate. Studiu de caz la SC ... .

Politici şi opțiuni contabile la SC ... . Impactul schimbării politicilor contabile asupra
performanței financiare a întreprinderii.

4.
5.

Contabilitatea fluxurilor de capitaluri. Imaginea capitalurilor în bilanț – componentă a
situațiilor financiare. Studiu de caz la....

Delimitări privind imobilizările corporale. Evaluare inițială. Cheltuieli ulterioare şi
amortizarea imobilizărilor corporale la SC

Conf.dr. Carmen
ANTON

6.

Imobilizări corporale în regim de leasing. Studiu de caz la SC ... .

7.

Între amortizarea contabilă şi amortizarea fiscală. Studiu de caz la SC .. ... .

8.

Delimitări privind stocurile. Organizarea contabilității sintetice şi analitice a
mărfurilor la SC ... .

9.

Metode de evaluare la ieşire a stocurilor şi implicaiile acestora asupra performanței
întreprinderii. Studiu de caz la SC ... .

10. Conținutul şi structura datoriilor. Criterii de recunoaştere şi tratamente contabile.
Studiu de caz la SC ....
11. Contabilitatea trezoreriei. Conținut, structura generală şi criterii de recunoaştere şi
evaluare a activelor şi datoriilor de trezorerie la SC ...

12. Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor. Criterii de clasificare şi recunoaştere a
cheltuielilor şi veniturilor în contabilitate la SC ... .
13. Informații contabile furnizate de situațiile financiare anuale. Studiu de caz la SC
14. Principii, metode şi tehnici de organizare a contabilității stocurilor. Studiu de caz la
SC .... .

15. Considerații privind costurile şi scopurile acestora. Studiu de caz la SC
16. Analiza cost-volum-profit în procesul decizițonal. Studiu de caz la SC ...
1.

M&A - Politica UE în materia concurenței comerciale. Instrumente legislative

2.

Instrumente şi tehnici juridico-economice de gestionare a riscurilor bancare în

comunitare şi implicațiile acestora în domeniul financiar-bancar.

procesul creditării. Problema reglementării insolvenței persoanelor fizice şi juridice.
3.

Conf.dr. Alexis DAJ

4.

Consolidarea instituțională a supravegherii prudeniale bancare în UE.

Sistemul monetar european în contextul crizei financiare internaționale. Premise şi
consecințe ale implementării ESM(European Stability Mechanism).

5.
6.

Reglementarea practicilor ce afectează concurența în Uniunea Europeană şi protecția
consumatorilor faă de clauzele abuzive din contractele în domeniul financiar-bancar.
Legislația anti-trust în Uniunea Europeană: Reglementarea monopolului - Aspecte
economice şi juridice

7.
8.

Importanța rețelelor sociale şi a comunicaiilor M2M (Machine - to -Machine) pentru
marketingul financiar-bancar modern.

Utilizarea comunicațiilor electronice în marketingul bancar modern.
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9.

Efecte potențiale ale modificărilor legislative sectoriale asupra sistemului financiar –
bancar din România.

10. Efecte potențiale ale modificărilor legislative sectoriale asupra sistemului de
asigurări din România.
11. BREXIT – Provocări economice și oportunități generate de modificarea relațiilor
dintre Marea Britanie și UE.

1. Amortizarea contabilă și fiscală in studii de caz.
2. Abordarea contabilă și fiscală a vânzării construcțiilor la un dezvoltator imobiliar.
3. Contabilitatea si analiza problemelor de personal într-o societate comercială.
4.

Studiu comparativ privind rezultatul contabil și fiscal la nivelul mai multor
întreprinderi.

Conf.dr. Steliana
BUSUIOCEANU

5. Analiza economico-financiară pe baza bilanțului și a contului de profit si pierdere.
6. Contabilitatea si analiza impozitelor directe și indirecte la nivelul unei societați
comerciale.

7. Contabilitatea si analiza sistemului de salarizare și a drepturilor salariale la nivel de
întreprindere
8. Contabilitatea operatiunilor de leasing. Studiu comparativ- leasingul financiar și
leasingul operațional.

9. Aspecte specifice privind contabilitatea distribuției de marfuri in cadrul contabilității
stocurilor.
10. Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor in vederea stabilirii rezultatului exercițiului.
1.

Diagnosticul ciclului de aprovizionare-desfacere al firmei. Studiu de caz.

3.

Diagnosticul potentialului intern al firmei. Studiu de caz.

4.

Diagnosticul consumului de resurse ale firmei. Studiu aplicativ.

5.

Analiza corelatiei consum de resurse-performanta. Diagnostic de caz.

7.

Analiza si diagnosticul rezultatelor si rentabilitatii activitatii firmei. Studiu aplicativ.

8.

Diagnosticul corelatiei rentabilitate-risc la nivelul firmei. Studiu de caz.

9.

Diagnosticul eficientei utilizarii potentialului material . Studiu de caz.

2.

Conf.dr. Cristina
DRUMEA

6.

Diagnosticul performantelor comerciale ale entitatii . Studiu aplicativ.

Analiza si diagnosticul financiar al entitatii. Studiu de caz.

10. Analiza fortei de vanzare si a pozitiei comerciale a firmei. Diagnostic de caz.
11. Analiza echilibrului financiar al entitatii. Studiu de caz.
12. Diagnostic de risc si insolvabilitate. Studiu aplicativ.
Microeconomie

Conf.dr. Adriana

Macroeconomie

LITRA

Temele de licență vor fi fixate de comun acord îndrumător – student, în concordanță
cu tematica disciplinelor MICROECONOMIE și MACROECONOMIE, și a ariei științifice
de interes a absolventului.Productivitatea muncii din România în context european
1.

Lect.dr. Letiția
ANDRONIC

Realizarea indicatorilor de performanță în activitatea de colectare a veniturilor
bugetare la nivelul D.G.R.F.P. Braşov (alt județ)/mai multe județe/regiune etc.

2.
3.

Atragerea si utilizarea fondurilor europene la nivel național/local in vederea
completării resurselor bugetare si realizarea investițiilor

Gestionarea deficitului bugetar în România / altă țară / UE per ansamblu / analiză
comparativă între 2-3 țări etc. Prezent şi perspective

4.

Analiza bugetului general consolidat al României în perioada ……
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5.

Rolul bugetelor locale in cadrul bugetului general consolidat al României

7.

Managementul datoriei publice în România/țările emergente/alte țări (analiză

6.

Rolul politicii fiscal-bugetare asupra creşterii economice în România/altă țară
comparativă)

8.
9.

Elaborarea şi execuția bugetului local. Studiu de caz la ……

Completarea resurselor bugetare la nivel local/național pe seama emisiunii de titluri
de stat (obligațiuni)

10. Gradul execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat în România. Prezent şi
perspective

11. Eficiența, eficacitatea şi economicitatea în cadrul procesului bugetar
12. Analiza operațiunilor cu titluri de stat emise în România în perioada …..
13. Analiza criteriilor de natură bugetară în vederea convergenței la Zona euro. Studiu de
caz ….(minim 2 țări de comparat)

14. Rolul Autorității de Supraveghere Financiară în reglementarea pieței asigurărilor din
România (studiu de caz privind sancțiunile aplicate asigurătorilor pentru perioada…)
15. Managementul financiar şi/sau de risc în domeniul asigurărilor de răspundere civilă /
de bunuri / financiare (de credit) / agricole / maritime etc.

16. Reasigurarea contractelor de asigurare în România / altă țară / UE per ansamblu /
analiză comparative între două sau mai multe țări
17. Evoluția pieței asigurărilor în România. Prezent şi perspective
18. Eficiența activității de asigurare. Analiză comparativă pe doi sau mai mulți
asigurători din România

19. Analiza situației financiare a societăților de asigurare ce activează pe piața din
România. Studiu de caz la ……
20. Analiză comparativă privind produsele de asigurări (de viață/non-viață) existente pe
piața din România/alte țări
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