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COORDONATORI

DENUMIREA TEMEI
SISTEME CONTABILE INFORMATIZATE ŞI AUDITAREA ACESTORA
Studiu privind contabilitatea informatizată a stocurilor cu exemplificare la …
Studiu privind contabilitatea informatizată a imobilizărilor corporale şi necorporale cu exemplificare la…
Gestiunea datelor şi informaţiilor privind imobilizările corporale şi necorporale cu ajutorul sistemului
informatic …
Gestiunea datelor şi informaţiilor privind contabilitatea financiară cu ajutorul sistemului informatic…
Gestiunea datelor şi informaţiilor privind contabilitatea de gestiune cu ajutorul sistemului informatic…
Gestiunea cataloagelor în cadrul sistemelor contabile informatizate

Conf.univ.dr.
Radu DANCIU
1.

Administrarea sistemelor contabile informatizate

Studiu privind utilizarea sistemelor contabile informatizate
Studiu privind evoluţia informatizării contabilităţii
Studiu privind consecinţele informatizării contabilităţii
Sisteme contabile informatizate inteligente
Gestiunea datelor şi informaţiilor privind stocurile cu ajutorul sistemului informatic …
CONTABILITATE APROFUNDATĂ
Principiul prudenţei – baza raţionamentului profesionistului contabil
Studiu privind aplicarea principiilor contabile
Principiul documentării – baza organizării şi conducerii contabilităţii
Politici şi opţiuni contabile în domeniul activelor circulante cu exemplificare la …
Politici şi opţiuni contabile în domeniul imobilizărilor corporale şi necorporale cu exemplificare la…

Politici şi opţiuni contabile în domeniul investiţiilor financiare cu exemplificare la …
Politici şi opţiuni contabile în domeniul crenaţelor şi datoriilor cu exemplificare la…
Modele de contabilizare specifice achiziţiilor de bunuri şi servicii cu exemplificare la …
Modele de contabilizare specifice vânzărilor de bunuri şi servicii cu exemplificare la …
Modele de contabilizare specifice consumurilor interne şi producţia proprie cu exemplificare la …
Studiu privind organizarea şi conducerea contabilităţii financiare
Lucrările de închidere a perioadei de gestiune cu exemplificare la …
Studiu privind întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale cu exemplificare la…
Stabilirea performanţelor financiare ale întreprinderii cu ajutorul contabilităţii cu exemplificare la …

Conf.univ.dr.
Radu DANCIU

CONSOLIDAREA CONTURILOR
Conversia conturilor filialelor din străinătate în practica consolidării conturilor cu exemplificare în cadrul ...
Contabilitatea fondului comercial cu exemplificare în cadrul ...
Eliminarea efectelor tranzacțiilor intra grup cu exemplificare în cadrul ...
Întocmirea situațiilor financiare consolidate în conformitate cu IFRS 3, cu exemplificare în cadrul ...
Prezentarea situațiilor financiare consolidate în conformitate cu IFRS 10, cu exemplificare în cadrul ...
Operațiunile de preconsolidare cu exemplificare la ...
Se pot stabili și alte teme la propunerea masteranzilor în funcție de specificul organizației în cadrul căreia se
realizează studiul de caz.
1.
2.

Conf.univ.dr.
Marius DEAC

STANDARDE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ
Studiu de caz privind aplicarea IFRS în cadrul unei organizații din România (costuri, beneficii și obstacole
întâmpinate pe perioada implementării)
Recunoașterea și evaluarea imobilizărilor corporale conform IAS 16 cu exemplificare în cadrul ...
Recunoașterea și evaluarea imobilizărilor necorporale conform IAS 38 cu exemplificare în cadrul ...
Tratamentul contabil al activelor pe termen lung deținute pentru vânzare și activitățile întrerupte cu
exemplificare în cadrul ...
Recunoașterea și evaluarea provizioanelor în conformitate cu standardele IFRS, cu exemplificare în cadrul …
Tratamentul contabil al contractelor de leasing în conformitate cu standardele IFRS cu exemplificare în
cadrul ...
Implicațiile implementării IFRS 13 „Evaluarea la valoare justă”, cu exemplificare în cadrul …
Se pot stabili și alte teme la propunerea masteranzilor în funcție de specificul organizației în cadrul căreia se
realizează studiul de caz.

CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIALE
Contabilitatea diferenţelor de curs valutar.
Contabilitatea operaţiunilor de leasing.
Contabilitatea operaţiilor de comerţ exterior.
Divizarea firmei. Studii ce caz.
Studii de caz privind operaţiunile de fuziune.
CONTABILITATE ŞI FISCALITATE

3.

Conf.univ.dr.
Cristina FLOREA

Amortizarea- între contabilitate şi fiscalitate.
Tratamentul contabil şi fiscal al activelor imobilizate.
Tratamentul contabil şi fiscal al activelor circulante.
Contabilitatea şi fiscalitatea veniturilor şi cheltuielilor.
Opţiune şi obligativitate în sistemul fiscal românesc.
Rezultatul contabil şi rezultatul fiscal.
Sistemul TVA în România.
DIAGNOSTIC FINANCIAR
Diagnosticul financiar-contabil. Studii de caz.
Studiu de caz privind trezoreria unei firme pe bază de bugete.
Diagnosticul financiar la nivel microeconomic utilizând sistemul ratelor.
Diagnosticul financiar a performanţelor activităţii economice. Studii ce caz.
Instrumente de previzionare a activităţii entităţilor economice.
CONTABILITATE MANAGERIALĂ

4.

Conf.univ.dr.
Radu LENGHEL

Studiu privind organizarea contabilităţii manageriale în producţie.
Studiu privind organizarea contabilităţii manageriale în comerţ.
Studiu privind organizarea contabilităţii manageriale în servicii.
Studiu privind organizarea contabilităţii manageriale în turism.
Studiu privind organizarea contabilităţii manageriale în agricultură.
Studiu privind organizarea contabilităţii manageriale în construcţii.
Studiu privind calculaţia costurilor la SC...
Organizarea şi conducerea contabilităţii manageriale la SC...

Calculaţia costurilor prin metoda globală şi implicaţiile asupra procesului decizional la SC...
Calculaţia costurilor prin metoda pe comenzi şi implicaţiile asupra procesului decizional la SC...
Calculaţia costurilor prin metoda pe faze şi implicaţiile asupra procesului decizional la SC...
Calculaţia costurilor prin metoda pe activităţi şi implicaţiile asupra procesului decizional la SC...
Calculaţia costurilor prin metoda direct-costing şi implicaţiile asupra procesului decizional la SC...
Calculaţia costurilor prin metoda pe centre de costuri şi implicaţiile asupra procesului decizional la SC...
Instrumente şi rapoarte financiar-contabile utilizate în deciziile manageriale.
CONTROL ŞI AUDIT INTERN

Conf.univ.dr.
Radu LENGHEL

Studiu privind controlul intern la SC...
Studiu privind controlul intern şi auditul intern la SC...
Studiu privind exercitarea controlului financiar de gestiune la SC...
Studiu privind exercitarea controlului financiar contabil la SC...
Organizarea, desfăşurarea şi valorificarea inventarierii generale a patrimoniului la SC...
Studiu privind controlul prin inventariere la SC...
Controlul financiar preventiv-instrument de apărare al patrimoniului
Organizarea sistemului de control intern la o entitate privată.
Organizarea sistemului de control intern la o entitate publică.
Studiu privind controlul intern în cadrul entităţilor publice (Trezorerie, DGFP, Poliţie, Instituţii de sănătate,
de învăţământ etc).
Studiu privind controlul intern bancar.
Studiu privind auditul intern bancar.
Organizarea şi exercitarea auditului intern la SC...
Organizarea şi exercitarea auditului intern în cadrul entităţilor publice ( Trezorerie, DRFP, Poliţie, Instituţii
de sănătate, de învăţământ etc).
Studiu privind implementarea controlului intern managerial la o entitate publică.
AUDITAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE
Etic şi profesional în auditul statutar.
Cadrul teoretic şi conceptual al auditului statutar.
Abordări conceptuale şi practici specifice de audit statutar.
Documentaţia procesului de audit statutar.
Raportarea în auditul statutar.
Auditul statutar versus auditul intern

Conf.univ.dr.
Radu LENGHEL

Auditul statutar prin prisma Standardelor Internaţionale de Audit şi Directivelor Europene
Armonizarea practicilor de audit cu Standardele Internaţionale de Audit
Profesia contabilă şi organizarea serviciilor de audit pentru entităţile publice
Profesia contabilă şi organizarea serviciilor de audit pentru entităţile private
Misiuni de revizuire a situaţiilor financiare
Misiuni de efectuare a procedurilor convenite privind informaţiile financiare
Misiuni de compilare privind informaţiile financiare
Controlul calităţii misiunilor de audit financiar
Consideraţii specifice privind auditarea grupurilor
Auditarea situațiilor financiare cu exemplificare la SC...
Auditarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă la SC...
Auditarea imobilizărilor cu exemplificare la SC...
Auditarea stocurilor cu exemplificare la SC...
Auditarea creanţelor cu exemplificare la SC...
Auditarea datoriilor cu exemplificare la SC...
Auditarea salariilor cu exemplificare la SC...
Auditarea trezoreriei cu exemplificare la SC...
Auditarea cheltuielilor și veniturilor cu exemplificare la SC...
Auditarea capitalurilor proprii cu exemplificare la SC...
EXPERTIZĂ ŞI DEONTOLOGIE CONTABILĂ

5.

Conf. univ.dr.
Rodica ŢÎRLEA

Coordonate teoretice privind Norma profesională 35 care reglementează expertizele contabile.
Aspecte privind Raportul de expertiză judiciară. Studiu de caz privind modul de calcul al TVA.
Aspecte privind Raportul de expertiză judiciară. Studiu de caz privind modul de calcul al penalităţilor la
impozitul pe profit.
Aspecte privind Raportul de expertiză judiciară. Studiu de caz privind modul de calcul al penalităţilor la
impozitul pe venit.
Raport de expertiză judiciară. Studiu de caz la o Asociaţie a proprietarilor.
Raport de expertiză judiciară. Studiu de caz privind modul de calcul al penalităţilor aferente obligaţiilor
salariale.
Raport de expertiză judiciară. Studiu de caz privind modul de calcul al penalităţilor la sume de încasat
Raport de expertiză judiciară. Studiu de caz privind modul de calcul al penalităţilor la chirii.
Raport de expertiză judiciară. Studiu de caz privind modul de calcul al penalităţilor la un contract de leasing.
Specificul Raportului de expertiză extra judiciară. Studiu de caz privind modul de calcul al dividendelor.

FISCALITATE COMPARATĂ

6.

Lector univ.dr.
Rosana BUZGĂU

Cluj Napoca, octombrie 2017

Analiza comparativă a politicilor fiscale utilizate în contextul relansării economiei românești și ... (alt stat
european)
Analiză comparativă privind echitatea sau inechitatea socială în procesul alocării optime a resurselor publice
în România și ... (alt stat european)
Studiu comparativ privind eficiența efectuării cheltuielilor publice în România și în ... (alt stat european)
Studiu comparativ privind presiunea fiscală în România și în ... (alt stat european)
Abordare comparativă a sistemului fiscal românesc cu cel ... (al altui stat european)

