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Prof. univ. dr. habil. Gheorghe SĂVOIU - gsavoiu@yahoo.com
1. Macroagregatele economiei României conform Sistemului Contabilităţii Naţionale (SCN)
2. Deflaţionări şi inflaţionări prin indici interpret altenativi în calculul inflaţiei
3. Valorificarea decizională a unui sistem de indicatori pe termen scurt în managementul firmei X
Conf. univ. dr. Marcela BENGESCU – m_bengescu@yahoo.com
4. Contabilitatea si fiscalitatea rezultatului exerciţiului
5. Provizioane cu caracter fiscal
6. Impozitul pe veniturile microîntreprinderii
7. TVA in cazul operaţiunilor efectuate pe teritoriul României
8. Impozitul pe venit in cazul activităţilor independente
9. Impozite si taxe locale datorate pentru deţinerea imobilizărilor corporale
Conf. univ. dr. Claudia BURTESCU - claudia.burtescu@yahoo.com
10. Aspecte juridice, contabile şi fiscale ale tranzacţiilor combinate de comerţ internaţional. Studiu de caz la…..
11. Planificarea si documentarea misiunii de audit financiar
12. Auditul financiar. Abordări conceptuale şi practici specifice de audit.
13. Derularea misiunii de audit la SC.....................
14. Auditul stocurilor la .................
15. Auditul activelor imobilizate şi a stocurilor la .................
16. Auditul extern în instituţiile publice
17. Responsabilităţile auditorului privind frauda în cadrul unui audit al situaţiilor financiare
Conf. univ. dr. Victoria FIRESCU - firescuvictoria@yahoo.com
18. Studiu privind relevanţa indicatorilor financiari şi nonfinanciarei în măsurarea performanţei societăţilor
româneşti listate la Bursa de Valori Bucureşti
19. Aplicaţie privind metodele clasice de calculaţie a costurilor pe exemplul...
20. Determinarea şi analiza pragului de rentabilitate pe exemplul...
21. Aplicaţie privind metodele moderne de calculaţie a costurilor pe exemplul...
22. Politicile contabile de recunoaştere şi evaluare a imobilizărilor necorporale în conformitate cu IAS 38 pe
exemplul..
23. Politicile contabile de recunoaştere şi evaluare a imobilizărilor corporale în conformitate cu IAS 16 pe
exemplul..
24. Contabilitatea contractelor de leasing în conformitate cu IAS 17 pe exemplul..
25. Tratamentul contabil al investiţiilor imobiliare în conformitate cu IAS 40 pe exemplul..
26. Libertate şi conformitate în reevaluarea imobilizărilor corporale pe exemplul...
27. Auditul creditelor neperformante ale băncii pe exemplul...
28. Auditul achiziţiilor publice pe exemplul...
Conf. univ. dr. Daniela BONDOC - daniela.bondoc@gmail.com
29. Analiza comparativă a performanţelor reflectate de situaţiile financiare ale principalilor competitori din
sectorul .....
30. Analiza performanţelor pe baza indicatorilor bursieri în industria...
31. Analiza performanţelor reflectate de indicatorii de eficienţă a utilizării resurselor în industria...
32. Analiza comparativă a indicatorilor de eficienţă a cheltuielilor în sectorul ....
Lect. univ. dr. Mariana BĂNUŢĂ - mari.banuta@yahoo.com
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33. Consolidarea conturilor prin metoda integrării globale. Studiu de caz la grupul…
34. Tratamente contabile privind stocurile în procesul de consolidare. Studiu de caz la grupul…
35. Tratamente contabile privind imobilizările corporale şi financiare în procesul de consolidare. Studiu de
caz la grupul…
Lect. univ. dr. Mihaela GÂDOIU - mihaela_gadoiu@yahoo.com
36. Ratele financiare de structură a capitalurilor întreprinderii- indicatori de apreciere a rentabilităţii acesteia.
Studiu de caz la societatea ...
37. Rolul bilanţului contabil în realizarea diagnosticului financiar la societatea ...
38. Importanţa ratelor de rentabilitate în realizarea diagnosticului financiar la societatea ...
Lect. univ. dr. Marian ŢAICU - taicumarian@yahoo.com
39. Organizarea sistemului informaţional contabil şi procesul decizional la societatea ...
40. Deciziile manageriale şi performanţa globală a întreprinderii
41. Informaţiile privind deprecierea activelor şi deciziile manageriale
42. Informaţiile privind cheltuielile cu personalul şi deciziile manageriale
43. Etica în profesia contabilă şi elaborarea situaţiilor financiare
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Director departament,
Conf. univ. dr. Maria Daniela BONDOC
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