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1.
O analiză comparativă a ţărilor exsocialiste din Uniunea Europeană, axată pe principalele macroagregate economice
2. Care este ierarhia economiilor exsocialiste din Uniunea Europeană în conformitate cu indicatorii careului magic?
3. Exemplificări ale ciclurilor economice şi ale impactului lor asupra dezvoltării unor firme
Conf. univ. dr. Marcela BENGESCU - m_bengescu@yahoo.com
4.

Impozitul pe profit

5.

Impozitul pe veniturile din activități independente

6.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderii

7.

TVA in cazul operațiunilor efectuate pe teritoriul României

8.

Impozitarea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală și din cedarea folosinței bunurilor

9.

Impozitul pe dividende
Conf. univ. dr. Maria Daniela BONDOC - daniela.bondoc@gmail.com

10. Contul de profit și pierdere – suport al analizei performanțelor financiare
Conf. univ. dr. Claudia BURTESCU - claudia.burtescu@yahoo.com
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Planificarea unui audit financiar al situațiilor financiare
Auditul situațiilor financiare la SC………
Auditul activelor circulante la SC..........
Derularea misiunii de audit la SC.....................
Documentația în audit.
Auditul activelor imobilizate la .................
Auditul creanțelor si datoriilor. Studiu de caz la.........

18. Eșantionarea in audit
Lect. univ. dr. Mariana BĂNUŢĂ – mari.banuta@yahoo.com
19. Consolidarea conturilor prin metoda integrării globale. Studiu de caz la grupul…
20. Eliminări realizate în procesul de consolidare a conturilor grupurilor de societăţi
21. Calculaţia costurilor în domeniul construcţiilor
22. Metoda ABC versus metode tradiționale de calculație a costurilor
Lect. univ. dr. Mihaela GÂDOIU - mihaela_gadoiu@yahoo.com
23. Analiza factorilor determinanți ai performanței societății...
24. Analiza factorilor determinanți ai structurii financiare a societății..
25. Studiu privind lichiditatea și solvabilitatea societății..
Lect. univ. dr. Marian ŢAICU - taicumarian@yahoo.com
26. Informații contabile și decizii manageriale privind protecția mediului
27. Decizii manageriale privind politica salarială
28. Informații contabile și decizii manageriale în unitățile sanitare
29. Managementul performanței unei societăți de contabilitate
30. Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea durabilă a economiei Uniunii Europene
Lect. univ. dr. Mihaela DUMITRU – contabweb@yahoo.com
31. Studiu practic privind întocmirea şi prezentarea fluxurilor de trezorerie în viziunea IFRS
32. Studiu practic privind tratamentul contabil al elementelor de activ corporal în viziunea IFRS
Lect. univ. dr. Diana BRÂNZĂ – diana_branza@yahoo.com
33. Auditul activității de creditare
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