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 CONTABILITATE MANAGERIALĂ ŞI AUDIT CONTABIL 
 

Anul universitar 2018-2019 
 

Prof. univ. dr. habil. Gheorghe SĂVOIU -  gheorghe.savoiu@upit.ro   
1.  Cum ar putea fi îmbunătățită modalitatea actuală de calcul a nivelului inflației în România ? 1.  

2.  În ce condiții raportul între salariul mediu și minim poate permite evaluarea coeziunii 
sociale în România?  

2.  

3.  Construirea și utilizarea unui sistem lunar de indicatori statistici financiari - contabili în 
managementul firmei W 

3.  

4.  Confruntarea macroagregatelor Sistemului Contabilității Naționale (SCN), în România și 
Bulgaria, după 1 ianuarie 2007 

4.  

Conf. univ. dr. Marcela  BENGESCU -  marcela.bengescu@upit.ro   
5.  Impozitul pe salarii si contribuțiile sociale 5. 
6.  Impozitele si taxele locale datorate de persoanele juridice 6. 
7.  Impozitul pe venit in cazul activităților independente 7. 
8.  Fiscalitatea si contabilitatea  avansurilor acordate de întreprindere 8. 
9.  Fiscalitatea si contabilitatea cheltuielilor 9. 
10.  Fiscalitatea si contabilitatea  veniturilor 10. 
11.  Fiscalitatea si contabilitatea  stocurilor de mărfuri si ambalaje 11. 

Conf. univ. dr. Daniela BONDOC -  daniela.bondoc@upit.com  
12.  Studiu comparativ al performanțelor financiare în comerț pe baza indicatorilor valorici ai 

consumului de resurse  
12.  

13.  Analiza performanțelor financiare pe baza indicatorilor de rezultate. Studiu de caz la... 13.  
14.  Analiza activității comerciale în unitățile turistice. Studiu de caz la... * 14.  

Conf. univ. dr. Claudia  BURTESCU -  claudia.burtescu@upit.ro  
15.  Studiu privind planificarea si documentarea misiunii de audit financiar 15.  
16.  Auditul financiar. Studiu privind abordările conceptuale şi practicile specifice de audit. 16.  
17.  Studiu privind derularea misiunii de audit. 17.  
18.  Auditul creantelor si datoriilor la ................. 18.  
19.  Auditul activelor imobilizate la ................. 19.  
20.  Documentarea misiunii de audit financiar/statutar 20.  
21.  Raportarea in auditul statutar 21.  
22.  Documentarea misiunii de audit financiar/statutar 22.  
23.  Eroarea şi frauda,  dificultăţi şi alternative în misiunile de audit financiar. 23.  
24.  Proceduri analitice în auditul financiar-analiza şi interpretare. 24.  
25.  Obiectivele şi principiile generale care guvernează un audit al situaţiilor financiare. 25.  

Lect. univ. dr. Mariana  BĂNUŢĂ -  mariana.banuta@upit.ro  
26.  Aplicarea metodei integrării globale în procesul de consolidare a conturilor 26.  
27.  Politici și opțiuni contabile privind stocurile. Influența acestora în procesul de consolidare 27.  
28.  Politici și opțiuni contabile privind imobilizările corporale şi financiare. Implicațiile acestora 

în procesul de întocmire a raportării consolidate 
28.  

29.  Retratări de omogenizare în procesul de consolidare a conturilor grupurilor de societăți 29.  
30.  Consolidarea conturilor entităților asociate și a entităților aflate sub control comun 30.  
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Lect. univ. dr. Mihaela  GÂDOIU -  mihaela.gadoiu@upit.ro  
31.  Mijloace şi instrumente utilizate în analiza diagnostic a  poziţiei financiare a entităţii 31.  
32.  Analiza diagnostic a structurii patrimoniale. Studiu de caz la societatea.. 32.  
33.  Analiza diagnostic a bonităţii financiare. Studiu de caz la societatea.. 33.  
34.  Analiza diagnostic a structurii financiare a entităţii.  Studiu de caz la societatea.. 34.  

Lect. univ. dr. Marian  ŢAICU -  marian.taicu@upit.ro   
35.  Utilizarea informațiilor contabile pentru adoptarea deciziilor în comerțul cu amănuntul * 35.  
36.   Utilizarea informațiilor contabile  pentru adoptarea deciziilor  în industria de ... * 36.  
37.   Raportarea performanțelor sociale și de mediu în Uniunea Europeană 37.  
38.   Ciclul de viață al produselor și relația cost-preț 38.  
39.   Managementul calității totale prin costuri 39.  
40.   Aspecte teoretice și practice privind contabilitatea creativă 40.  

 

* Teme elaborate prin Centrul de Cercetare, Analiză și Modelare Economică (CCAME) 

15.06.2018 

 

Director departament, 
 

Responsabil program, 

Conf. univ. dr. Daniela BONDOC Lect. univ. dr. Mihaela GÂDOIU 
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SINTEZA REPARTIZĂRII TEMELOR LUCRĂRILOR DE DISERTAŢIE  
– programul CMAC -  

ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 
 

Nr.crt 
Cadru didactc 

 
 

Specializarea CMAC 
35 std 

1. Prof. univ. dr. habil Gheorghe SĂVOIU  4 

2. Conf. univ. dr. Marcela BENGESCU  7 

3. Conf. univ. dr. Daniela BONDOC  3 

4. Conf. univ. dr. Claudia BURTESCU  11 

5. Lect. univ. dr. Mariana BĂNUȚĂ 5 

7. Lect. univ. dr. Mihaela GÂDOIU 4 

8. Lect. univ. dr. Marian ŢAICU 6 

Total teme 40 

 

 


