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CONTABILITATE FINANCIARĂ 

Documentarea operaţiunilor financiar-contabile cu exemplificare la..... 
Aspecte legate de calculaţia şi evaluarea în contabilitate cu exemplificare la.... 
Contabilitatea imobilizărilor corporale şi necorporale cu exemplificare la ….. 
Contabilitatea deprecierii imobilizărilor corporale şi necorporale cu exemplificare la … 
Contabilitatea investiţiilor financiare cu exemplificare la … 
Contabilitatea stocurilor cu exemplificare la … 
Contabilitatea diferenţelor de preţ şi a ajustărilor pentru deprecierea stocurilor cu exemplificare la …… 
Contabilitatea producţiei proprii cu exemplificare la … 
Contabilitatea stocurilor de mărfuri şi ambalaje cu exemplificare la … 
Contabilitatea în domeniul transporturilor cu exemplificare la....... 
Contabilitatea creanţelor şi datoriilor comerciale cu exemplificare la … 
Contabilitatea provizioanelor şi a ajustărilor pentru deprecierea activelor cu exemplificare la … 
Contabilitatea obligaţiilor fiscale şi sociale cu exemplificare la … 

1. Conf.univ.dr. Radu DANCIU Contabilitatea salariilor şi a contribuţiilor asupra acestora cu exemplificare la … 
Contabilitatea investiţiilor financiare cu exemplificare la …. 
Contabilitatea activelor de trezorerie cu exemplificare la … 
Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor cu exemplificare la … 
Contabilitatea împrumuturilor financiare cu exemplificare la … 
Contabilitatea deprecierii activelor şi provizioanelor cu exemplificare la … 
Contabilitatea capitalurilor proprii cu exemplificare la........ 
Contabilitatea în domeniul serviciilor cu exemplificare la..... 
Contabilitatea în domeniul construcţiilor cu exemplificare al...... 
Contabilitatea în agricultură cu exemplificare la........ 



NR. 
CRT. COORDONATORI DENUMIREA TEMEI* 

 
  Contabilitatea în domeniul turismului cu exemplificare la... 
 Conf.univ.dr. Radu DANCIU Contabilitatea în comerţ cu exemplificare la........ 
 

  CONTABILITATE DE GESTIUNE 
 

  Studiu privind calculaţia costurilor integrale la entitatea economicã........... 
  Contabilitatea financiarã sursã de informaţii pentru contabilitatea de gestiune. Studiu de caz la SC.... 
  Rolul costurilor în fundamentarea deciziilor la SC... 
  Calculul costului unitar prin procedeul diviziunii simple, cu exemplificãri la entitatea economicã... 
  Procedee generale de calcul a costurilor unitare cu exemplificãri la entitatea economicã........... 
  Studiu privind metoda globalã de calculaţie a costurilor cu exemplificãri la entitatea economicã.... 
  Studiu privind metoda de calculaţie a costurilor pe faze de fabricaţie cu exemplificãri la entitatea 

economicã................ 
  Studiu privind metoda de calculaţie a costurilor pe comenzi de fabricaţie cu exemplificãri la entitatea 

economicã................ 
  Studiu privind organizarea contabilităţii de gestiune la entitatea economicã.... 
  Modalitãţi de contabilizare a costurilor bazate pe conceptul costului complet la SC... 
  Calculaţia costurilor prin metoda globalã la SC... 
  Calculaţia costurilor prin metoda pe comenzi de fabricaţie la SC... 

2.           Conf.univ.dr. 
         Mihaela NICOARĂ 

Calculaţia costurilor prin metoda pe faze de fabricaţie la SC... 

  Transferul inventarului permanent al stocurilor din contabilitatea financiarã, în contabilitatea de 
gestiune, cu exemplificãri la entitatea economicã................ 

  Sistemul informaţional privind contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor cu exemplificare la 
entitatea economicã.... 

  Sistemul informaţional privind contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor în producţie cu 
exemplificare la entitatea economicã.... 

  Sistemul informaţional privind contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor în comerţ cu 
exemplificare la entitatea economicã.... 

  Sistemul informaţional privind contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor în servicii cu 
exemplificare la entitatea economicã.... 

  Bugetarea gestiunii activitãţilor cu exemplificare la entitatea economicã.... 
  Modalitãţi de contabilizare a produselor, lucrãrilor și serviciilor la SC.... 
  Reducerea costurilor. Influenţa costurilor asupra prestigiului SC.... 
  Analiza performanţelor din perspectiva contabilitãţii de gestiune. Studiu de caz la SC... 

 
 



  
DENUMIREA TEMEI* NR. 

CRT. COORDONATORI 

  ECONOMIE 
 

  Banii: esenţa și funcţiile lor în economia contemporanã 
Șomajul în România și influenţa acestuia asupra activitãţii entitãţii economice 

  Șomajul, dezechilibru macroeconomic, 
  Profitul și maximizarea acestuia la nivel de entitate economicã 
  Cheltuielile, elemente constitutive ale costurilor și influenţa acestuia asupra profitului economic 
  Cheltuielile, pãrţi constitutive ale costurilor și influenţa acestuia asupra profitului  
  Maximizarea profitului și minimizarea costurilor la nivel de entitate economicã 
  Mãsurarea rezultatelor macroeconomice la nivel macroeconomic 
  Piaţa forţei de muncã în România, în ultimii 10 ani 
  Inflaţia, dezechilibru macroeconomic 
  Sistemul Conturilor Naţionale  
       Conf.univ.dr. 

             Mihaela NICOARĂ 
EVALUAREA ÎNTREPRINDERII 
 

  Diagnosticul entitãţii economice, etapã a activitãţii economice de evaluare 
  Analiza poziţiei financiare și a echilibrului financiar al întreprinderii 
  Analiza diagnostic și raport de evaluare la SC... 
  Evaluarea unei întreprinderi în viziune patrimonialã și efectele sale 
  Analiza - diagnostic a activitãţii SC.... 
  Evaluarea patrimonialã și financiarã a întreprinderii 
  Evaluarea patrimonialã. Studiu de caz la SC... 
  Evaluarea terenurilor. Studiu de caz la SC.... 
  Evaluarea construcţiilor. Studiu de caz la SC... 
  Evaluarea pentru raportare financiarã 
  Evaluarea și reevaluarea construcţiilor 
  Evaluãri patrimoniale ale afacerii conform normelor contabile 
  Valori de randament ale afacerii 
  Goodwill-ul, componentã a valorii afacerii 
  Valori determinate prin metode comparative 
  SISTEME ȘI RAPORTĂRI FINANCIARE 
  Întocmirea, publicarea și analiza situaţiei financiare la SC... 
  Întocmirea și prezentarea situaţiilor financiare anuale la SC.... 
  Comparaţii privind prezentarea informaţiilor contabile în bilanţ 
  Comparaţii privind prezentarea informaţiilor contabile în contul de profit și pierdere 
  Prezentarea informaţiilor contabile în notele explicative la situaţiile financiare anuale 



NR. 
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  ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
 

 Conf.univ.dr. Bilanțul contabil și indicatorii de analiză a poziției financiare a entității economice. 
3.    Cristina Gabriela FLOREA Contul de profit și pierdere în analiza performanței activității desfășurate de firmă 

Modele de analiză a  veniturilor unei entități economice. 
  Modele de analiză a  cheltuielilor unei entități economice. 
  Indicatorii cuprinși în nota 9 la Situațiile Financiare Anuale.  
  Analiza activității firmei prin sistemul de rate. 
 

  BAZELE CONTABILITĂŢII 
 

  Contabilitatea imobilizărilor corporale şi necorporale, cu exemplificare la … 
  Contabilitatea amortizării imobilizărilor, cu exemplificare la … 
  Contabilitatea imobilizărilor corporale şi a deprecierilor suferite de acestea , cu exemplificare la … 
  Contabilitatea investiţiilor financiare, cu exemplificare la............. 
  Contabilitatea stocurilor de materii primeşi materiale, cu exemplificare la … 
  Contabilitatea stocurilor de produse şi mărfuri, cu exemplificare la....... 
  Contabilitatea stocurilor de mărfuri si ambalaje, cu exemplificare la … 
  Contabilitatea creanţelor şi datoriilor comerciale, cu exemplificare la … 

4. Conf.univ.dr. Contabilitatea operatiunilor privind clienţii, furnizorii si conturile asimilate, cu exemplificare la … 
 Marius DEAC Contabilitatea obligaţiilor fiscale şi sociale, cu exemplificare la … 
  Contabilitatea salariilor şi a contribuţiilor asupra acestora, cu exemplificare la … 
  Contabilitatea activelor de trezorerie, cu exemplificare la ....... 
  Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor privind activitatea de exploatare, cu exemplificare la … 
  Contabilitatea împrumuturilor financiare, cu exemplificare la … 
  Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli si a ajustarilor pentru depreciere, cu exemplificare la … 
  Sistemul informaţional contabil al clienţilor, cu exemplificare la … 
  Sistemul informaţional contabil al furnizorilor, cu exemplificare la … 
  Sistemul informaţional contabil al imobilizărilor , cu exemplificare la … 
  Sistemul informaţional contabil al stocurilor de mărfuri , cu exemplificare la … 
  Sistemul informaţional contabil al stocurilor de produse finite , cu exemplificare la … 

 
 
 
 



NR. 
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  CONTROL INTERN 

 
5. Conf.univ.dr. Studiu privind organizarea şi exercitarea controlului intern în entităţile private 

 Radu Dorin LENGHEL Studiu privind organizarea şi exercitarea controlului intern în entităţile publice  
  Studiu privind dezvoltarea și implementarea controlului intern managerialîn entităţile publice 

Studiu privind controlul intern prin inventariere cu exemplificare la SC.... 
  Studiu privind controlul intern al stocurilor cu exemplificare la SC.... 
  Studiu privind controlul integrității patrimoniului cu exemplificare la SC.... 
  Studiu privind organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune la SC... 
  Controlul intern – funcție a managementului, mijloc de cunoaştere a realității şi de corectare a erorilor 

activității. Studiu de caz la SC...  
  Utilitatea controlului intern managerial în instituțiile publice din România 
  Controlul intern – suport în atingerea obiectivelor entităților private 
   
  CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE 

 
  Studiu privind contabilitatea activelor fixe în cadrul instituţiilor publice. 
  Studiu privind contabilitatea stocurilor în cadrul instituţiilor publice. 
  Studiu privind contabilitatea activelor curente în cadrul instituţiilor publice. 
  Studiu privind contabilitatea datoriilor curente în cadrul instituţiilor publice. 
  Studiu privind contabilitatea salariilor în cadrul instituţiilor publice. 
  Studiu privind contabilitatea trezoreriei în cadrul instituţiilor publice. 
  Studiu privind contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi finanţărilor în cadrul instituţiilor publice. 
  Studiu privind contabilitatea execuţiei bugetare în cadrul instituţiilor publice. 
         Conf.univ.dr. Studiu privind contabilitatea finanţărilor în cadrul instituţiilor publice. 
          Radu Dorin LENGHEL Particularităţi privind organizarea contabilităţii în cadrul instituţiilor publice (Trezorerie, DGFP, Poliţie, 

Instituţii de sănătate, de învăţământ etc). 
  Organizarea, desfăşurarea şi valorificarea inventarierii generale a patrimoniului în cadrul instituţiilor 

publice. 
  Aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate pentru sectorul public. 
  Studiu privind modul de întocmire şi prezentare al situaţiilor financiare anuale în cadrul instituţiilor 

publice. 
  Contul de execuţie bugetară, componentă de bază al situaţiilor financiare anuale. 
  Politici contabile specifice entităţilor publice din învăţământul superior. 
  Politici contabile specifice entităţilor publice din administraţia locală. 
  Politici contabile specifice entităţilor din sectorul public sanitar. 
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  Politici contabile specifice entităţilor din sectorul public. 
  Raportarea financiară în entităţile sectorului public. 
  Dimensiunea adoptării Standardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public în România. 
  CONTROL FINANCIAR 

 
  Studiu privind inspecţia fiscală realizată de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 

Studiu privind inspecţia fiscală realizată de către Serviciul Fiscal Municipal 
  Studiu privind controlul exercitat de către Direcţia Antifraudă Fiscală 
  Studiu privind contribuţia Direcţiei Antifraudă Fiscală la combaterea evaziunii fiscale 
  Studiu privind controlul exercitat de către Curtea de Conturi 

         Conf.univ.dr. Studiu privind controlul exercitat de către Direcţia Generală a Vămilor 
          Radu Dorin LENGHEL Studiu privind inspecţia fiscală a impozitelelor şi taxelelor locale cu exemplificare la SC.... 
  Studiu privind inspecţia fiscală a impozitului pe venit cu exemplificare la SC.... 
  Studiu privind inspecţia fiscală a TVA-ului cu exemplificare la SC.... 
  Studiu privind inspecţia fiscală a impozitului pe profit cu exemplificare la SC.... 
  Studiu privind inspecţia fiscală a impozitului pe salarii şi a contribuţiilor sociale cu exemplificare la SC. 
  Studiu privind executarea silită a creanţelor fiscale cu exemplificare la SC.... 
  Studiu privind auditarea situațiilor financiare cu exemplificare la SC.... 
 

  SISTEME INFORMATICE DE GESTIUNE 
 

  Studiu privind afacerile pe Internet. 
  Aplicaţie Web - suport pentru desfăşurarea cursurilor şi seminariilor 
  Aplicaţie Web pentru e-learning. 
  Studiu privind comerţul electronic. 
  Comerţul electronic – mijloc de desfacere a producţiei la S.C. ... 

6.       Conf.univ.dr. Elaborarea unui site de prezentare al activităţii şi ofertei turistice la … 
     Miranda Petronella VLAD  Elaborarea unui site Web de prezentare al societǎţii... 
  Elaborarea unui sistem e-Commerce la S.C.... 
  Gestiunea şi managementul afacerii electronice în cadrul S.C. ... 
  Gestiunea unui Portal destinat activităţii ... 
  Implementarea site-urilor de e-commerce folosind php-mysql-apache. 
  Internetul – mijloc de eficientizare a activităţii economice la ... 
  Studiu privind plăţile electronice. 
  Studiu privind securitatea datelor în comerţul electronic. 
  Sistem informatic pentru S. C. ... 
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  CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR DE CREDIT 

 
  Aspecte practice privind contabilitatea operaţiunilor cu clientela. Studiu de caz la societatea bancară X 

  Coordonate privind contabilitatea operaţiunilor interbancare şi de trezorerie. Studiu de caz la societatea 
bancară X 

  Contabilitatea operaţiunilor cu titluri. Studiu de caz la societatea bancară X 
Contabilitatea stocurilor. Studiu de caz la societatea bancară X 

  Contabilitate operaţiunilor diverse. Studiu de caz la societatea bancară X 
  Contabilitatea provizioanelor. Studiu de caz la societatea bancară X 
  Contabilitatea capitalurilor proprii. Studiu de caz la societatea bancară X 
  Contabilitatea provizioanelor. Studiu de caz la societatea bancară X 

7. Conf.univ.dr. Aspecte practice privind contabilitatea operaţiunilor cu clientela. Studiu de caz la societatea bancară X 
     Rodica Mariana TÎRLEA  

  FISCALITATE 
 

  Sistemul fiscal în Romania. 
  Aparatul fiscal în Romania. 
  Creanţa fiscală, formarea şi stingerea acesteia. Studiu de caz la societatea X 
  Impozitul pe profit. Studiu de caz la societatea X 
  Impozitul pe venit. Studiu de caz. 
  Impozite şi taxe locale. Studiu de caz la societatea comercială X 
  Impozite şi taxe locale. Studiu de caz la o primăria X 
  Taxa pe valoarea adăugată. Studiu de caz la societatea X 
  Taxe vamale şi de consumaţie. Studiu de caz la societatea X 
  Aspecte practice privind inspecţia fiscală. Studiu de caz la societatea X 
 

  MARKETING 
 

  Sistemulinformaţional de marketing la … 
  Cercetarea pieţei la … 
  Caracterizareapieţeifirmei la … 
  Elaborareastrategiei de marketing la … 

8. Conf.univ.dr. Mixul de marketing la … 
        Adrian Gabriel POCOL Politica de produs la …  
  Studiulgamei de produs la … 
  Analiza ofertei de produse la ... 
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  Particularităţialepoliticii de preţ la …   
 Conf.univ.dr. Politica de distribuţie la … 
 Adrian Gabriel POCOL Distribuţia şi logistica produselor la ... 
  Politica de comunicare-promovare la ... 
  Publicitatea – mijloc de comunicare. Studiu de caz la … 
  Promovarea vânzărilor la … 
  Elaborarea unei strategii promoţionale la … 

Marketing online. Studiu de caz la … 
  Organizareaactivităţii de marketing la …. 
 
  ECONOMIE MONETARĂ 
  Studiu privind operaţiunile pasive ale băncii comerciale. Studiu de caz la banca ... 
  Studiu privind operaţiunile active ale băncii comerciale. Studiu de caz la banca ... 
  Studiu privind raporturile băncii comerciale cu BRD, cu exemplificare la banca ... 
  Studiu privind asigurarea lichidităţii bancare, cu exemplificare la banca ... 
  Studiu privind raporturile BNR cu băncile comerciale. 
  Studiu privind raporturile BNR cu instituţiile financiare nonbancare (IFN). 
  Studiu privind desfăşurarea operaţiunilor de decontări la banca ... 
  Studiu privind întocmirea planului de credite la banca ... 
  Studiu privind desfăşurarea operaţiunilor bancare la banca ... 
  Studiu privind creditarea persoanelor fizice la banca ... 
  Studiu privind acordarea creditului pentru nevoi personale la banca ... 
  Studiu privind implicaţiile creditului de consum în economia de piaţă. 
  Studiu privind acordarea, garantarea şi rambursarea creditelor pe termen scurt la persoanele fizice. 
  Studiu privind creditarea unei S.C. pentru activitatea de producţie curentă. 
  Studiu privind creditarea unei S.C. pentru creştere de capital. 

9. Conf.univ.dr. Studiu privind creditarea unei S.C. pentru activitatea de investiţii. 
 Mugurel Sorin Gabriel POP Studiu privind creditul ipotecar. Studiu de caz la banca ... 
  Studiu privind creditarea I.M.M.-lor. Studiu de caz la banca ... 
  Studiu privind rolul creditului pe termen scurt în asigurarea echilibrului financiar la S.C. ... 
  Studiu privind participarea băncilor europene la finanţarea investiţiilor în economia României. 
   
  GESTIUNEA FINANCIARĂ  
  Studiu privind amortizarea capitalului fix în industrie. Studiu de caz la S.C. ... 
  Studiu privind amortizarea capitalului fix în transportul auto. Studiu de caz la S.C. ... 
  Studiu privind formarea, modificarea şi eficienţa utilizării capitalului la S.C. ... 
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  Studiu privind formarea şi eficienţa utilizării fondului de rulment la S.C. ... 
  Studiu privind reflectarea situaţiei financiare a firmei în indicatori financiari. 
  Studiu privind profitul şi rentabilitatea. Studiu de caz la S.C. ... 
 Conf.univ.dr. Studiu privind profitul şi politica dividendelor. Studiu de caz la S.C. ... 
 Mugurel Sorin Gabriel POP Studiu privind formarea şi eficienţa utilizării resurselor de acoperire a nevoii de fond de rulment. Studiu de caz la 

S.C. ... 
  Studiu privind planificarea financiară curentă. Bugetul de trezorerie. Studiu de caz la S.C. ... 
  Studiu privind fundamentarea şi elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli. Studiu de caz la S.C. ... 
  Studiu privind aprecierea bonităţii financiare a firmei. Studiu de caz la S.C. ... 
  Studiu privind impactul băncii asupra gestiunii financiare a întreprinderii. 
  Studiu privind structura financiară şi impactul ei asupra rentabilităţii. Studiu de caz la S.C. ... 
  Studiu privind gradul de îndatorare al firmei şi impactul acestuia asupra rentabilităţii. 
  Studiu privind efectul de levier al rentabilităţii. Studiu de caz la S.C. ... 
  Studiu privind optimizarea resurselor de finanţare a activităţii curente a firmei. 
  Studiu privind exprimarea echilibrului financiar al firmei cu ajutorul fondului de rulment. 
   
  MATEMATICI  APLICATE ÎN ECONOMIE 

 
  Modelări matematice în teoria jocurilor 

10. Conf.univ.dr. Modelări matematice în teoria grafelor 
 Cristina Ioana FĂTU Programarea liniară aplicată în economie 
  Problema de transport aplicată în economie 
   Probleme de extrem si aplicatii în economie 
  STATISTICĂ  ECONOMICĂ 

ECONOMETRIE 
 

  Metode de estimare statistică  
  Procedee combinatoriale de calcul si aplicatii in economie 
  Metoda verosimilitatii maxime aplicata in economie 
 
  DREPT COMERCIAL 

DREPTUL AFACERILOR 
 

 Mihai GIURGEA Rãspunderea juridicã contractualã 
  Raportul juridic penal 
  Cauzele care înlãturã rãspunderea juridicã 



Cluj-Napoca, Octombrie 2021        Director departament, 
           Conf.univ.dr.Mihaela NICOARĂ 


