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1. Cum se poate realiza și interpreta un sistem minimal de indicatori statistici financiari pentru a 
caracteriza o economie? 

2. Cicluri economice diverse exemplificate prin indicatori statistici macroeconomici 

3. Indicatori economici de semnalizare evolutivă în țările membre ale Uniunii Europene 

Conf. univ. dr. Marcela  BENGESCU -m_bengescu@yahoo.com 

4. Metodologia stabilirii rezultatului fiscal 

5. Regimul fiscal al provizioanelor si ajustărilor pentru deprecieri 

6. Impozitul pe veniturile microîntreprinderii 

7. TVA in cazul operațiunilor efectuate pe teritoriul României 

8. Impozitul pe veniturile din activitati independente 

9. Impozite si taxe locale datorate pentru deținerea imobilizărilor corporale 

10. Impozitul pe dividende 

Conf. univ. dr. Daniela BONDOC -daniela.bondoc@gmail.com 

11. Particularități ale analizei performanţelor economico-financiare în sectorul .... 

12. Analiza performanțelor activității comerciale. Studiu de caz la .... 

13. Particularități economico-financiare ale analizei activității în  turism. Studiu de caz la ... 

Conf. univ. dr. Claudia  BURTESCU -claudia.burtescu@yahoo.com 

14. Aspecte juridice, contabile şi fiscale ale  tranzacţiilor combinate de comerţ internaţional. 
Studiu de caz la….. 

15. Planificarea si documentarea misiunii de audit financiar 

16. Auditul financiar. Abordări conceptuale şi practici specifice de audit. 

17. Derularea misiunii de audit laSC..................... 

18. Auditul stocurilor la ................. 

19. Auditul activelor imobilizate şi a stocurilor la ................. 

20. Auditul creantelor si datoriilor. Studiu de caz la......... 
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21. Auditul situatiilor financiare la……………….. 

22. Proceduri analitice în auditul financiar-analiza şi interpretare. 

Lect. univ. dr. Mariana  BĂNUŢĂ-mari.banuta@yahoo.com 

23. Consolidarea conturilor prin metoda integrării globale. Studiu de caz la grupul… 

24. Realizarea operaţiunilor de omogenizare în procesul de consolidare a conturilor grupurilor de 
societăţi 

25. Calculația costurilor în industria de  panificație 

26. Calculaţia costurilor în domeniul construcţiilor 

27. Metode clasice de calculaţie a costurilor 

Lect. univ. dr. Mihaela  GÂDOIU -mihaela_gadoiu@yahoo.com 

28. Diagnosticul stării de  performanță a întreprinderii 

29. Diagnosticul echilibrului financiar al întreprinderii 

30. Diagnosticul riscului întreprinderii 

Lect. univ. dr. Marian  ŢAICU-taicumarian@yahoo.com 

31. Organizarea și reglementarea profesiei contabile în România 

32. Dezvoltarea durabilă a profesiei contabile 

33. Informații contabile și decizii manageriale în instituțiile de învățământ 

34. Informații contabile și decizii manageriale în administrația publică 

35. Informații contabile și decizii manageriale în întreprinderile din industria de … 

Lect. univ. dr. Mihaela DUMITRU – contabweb@yahoo.com 

36. Studiu practic privind tratamentul contabil al activelor imobilizate corporale în viziunea IFRS 

37. Studiu practic privind tratamentul contabil al activelor imobilizate necorporale în viziunea 
IFRS 

Lect. univ. dr. Diana  BRÂNZĂ – diana_branza@yahoo.com 

38. Auditarea activității de creditare. Studiu de caz 
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