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FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
CERCUL ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC
DE CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
„Contabilitatea managerială – instrument decizional în afacerile de succes”
Succesiunea cercurilor: ÎNCEPÂND CU 01 octombrie – ultima marti din luna
LOCAȚIE : SALA DE CONFERINȚE, CORP A, Etajul 6 stanga.
Colectivul de cadre didactice îndrumătoare:


Conf. dr. Anda Gheorghiu



Conf. dr. Mihai Vuță



Asis. dr. Liliana Paschia



Asis. dr. Paula-Angela Vidrașcu

Şedinţele de cerc ştiinţific studenţesc au loc periodic, se desfăşoară conform tematicilor
stabilite de comun acord cu membrii cercului şi se dezbat pe bază de referate, și anume, cel puţin
prezentarea a două teme din programul de cercetare ştiinţifică studenţească.
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LISTA TEMELOR ORIENTATIVE PROPUSE PENTRU DEZBATERE ÎN CADRUL
CERCULUI
I.

Contabilitate

financiară

-

control

financiar

–

contabilitate

aprofundată
1.

Politici și tratamente contabile privind evaluarea stocurilor (IAS 2).

2.

Ias – 12 Impozitul pe profit: repere teoretice și practice.

3.

Politici și tratamente contabile privind leasingul - IAS 17.

4.

Politici și tratamente privind deprecierea activelor. Testul de depreciere

(IAS 36).
5.

Politici şi tratamente contabile privind imobilizările necorporale - IAS 38.

6.

Evaluarea activelor necorporale.

7.

Politici şi tratamente contabile privind evaluarea iniţială şi ulterioară a

imobilizărilor corporale.
8.

Contabilitatea creanţelor şi datoriilor comerciale în comerţul „en-gros” şi

„en-detail”.
9.

Contabilitatea și evaluarea stocurilor de mărfuri la S.C. …..

10.

Contabilitatea decontării cu clienții și furnizorii.

11.

Contabilitatea şi gestiunea trezoreriei societaţilor comerciale.

12.

Contabilitatea şi gestiunea rezultatului întreprinderii. Recunoaşterea şi

evaluarea veniturilor şi cheltuielilor.
13.

Contabilizarea impozitului pe profit și imaginea fidelă a patrimoniului.

14.

Contabilitatea operațiunilor de lohn.

15.

Particularități fiscale și contabile ale taxei pe valoarea adăugată în achiziții

intracomunitare de bunuri.
16.

Circuitul banilor în firmă și contabilitatea principalelor operațiuni privind

trezoreria.
17.

Impactul fiscalității asupra rezultatelor financiare ale întreprinderii.
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18.
Contabilitatea și gestiunea creanțelor și datoriilor la S.C. …
19.

Contabilitatea

și

analiza

datoriilor

salariale,

pe

exemplul

unei

întreprinderi.
20.

Particularități ale contabilității decontărilor cu salariile în unitățile

administrativ teritoriale.
21.

Fiscalitatea și contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul.

22.

Tabloul de finanţare şi tabloul fluxurilor de trezorerie.

23.

Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice: angajarea

cheltuielilor şi tratamente contabile specifice.
24.

Contabilitatea lichidării și divizării societăților comerciale.

25.

Contabilitatea fuziunii societăţilor comerciale.

26.

Baza normativă a exercitării controlului financiar-contabil.

27.

Controlul fiscal privind impozitele directe.

28.

Organizarea și funcționarea controlului financiar preventiv la instituțiile

publice.
29.

Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv.

30.

Controlul financiar ulterior cu privire la taxa pe valoarea adăugata, la S.C.

......

II.

Contabilitate de gestiune

1.

Costurile de mediu - teorema lui Coase.

2.

Analiza costurilor în managementul întreprinderii.

3.

Managementul firmei prin costuri şi rolul contabilităţii de gestiune în

realizarea funcţiilor manageriale.
4.

Contabilitate de gestiune și calculația costurilor în condițiile aplicării

metodei pe comenzi/pe faze/standard cost/direct-costing, pe exemplul unei societăți
comerciale.
5.

Analiza cost-volum-profit.
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III. Control, Audit intern, Audit financiar-contabil
1.

Auditul creanțelor și al datoriilor salariale.

2.

Auditul creanțelor și plăților în avans.

3.

Auditul financiar contabil la S.C. …………

4.

Procedura de desfăşurare a misiunilor de audit.

5.

Standardele de audit.

6.

Auditul situaţiilor financiare la S.C. .....

7.

Principiile, metodologia şi responsabilitatea auditării situaţiilor financiare.

8.

Frauda şi eroarea ca obiect al auditului financiar.

9.

Metode, tehnici şi probe de audit financiar.

10.

Planificarea activităţii de audit financiar.

11.

Auditul imobilizărilor necorporale, corporale şi financiare.

12.

Riscul de eroare şi frauda in delapidarea activelor.

13.

Auditul stocurilor.

14.

Auditul decontărilor cu terţii: creanţe faţă de terţi şi creditorii.

15.

Auditul financiar privind trezoreria.

16.

Auditul contului de profit şi pierdere.

17.

Auditul declaraţiilor fiscale.

18.

Proceduri de control privind calitatea auditului financiar.

19.

Practici şi proceduri ale auditului financiar la S.C. ....

20.

Exercitarea auditului legal de către cenzorii societăţilor comerciale. Studiu

de caz la S.C. .....
21.

Documentarea lucrărilor de audit financiar.

22.

Controlul de calitate a lucrărilor de audit financiar-contabil

23.

Organizarea activităţii de audit financiar la S.C. ....

24.

Comportarea profesională şi etică a auditorului financiar.

25.

Controlul exercitat de Curtea de Conturi a României.

26.

Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu la

S.C.....
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27.
Organizarea şi exercitarea auditului intern la S.C. ......
28.

Organizarea controlului de gestiune la S.C. ......

29.

Controlul utilizării creditelor, fondurilor bugetare şi extrabugetare la S.C.

30.

Controlul financiar preventiv – instrument de apărare a patrimoniului.

31.

Organizarea și exercitarea controlului de gestiune la S.C. ......

32.

Misiunea de audit public intern, rol, obiective, metode de realizare şi

......

raportare – studiu de caz la S.C. ......
33.

Auditul sistemelor informatice contabile şi de gestiune la S.C. ......

34.

Auditul sistemului financiar-contabil la S.C. ......

35.

Auditul intern al achiziţiilor publice la S.C. ......

36.

Consilierea oferită de auditorii interni managerilor.

37.

Conceptul de guvernanţă corporativă şi introducerea ei în România.

38.

Asigurarea calităţii activităţii de audit intern.

39.

Norme profesionale ale auditului intern în România.

40.

Codul deontologic al auditorului intern.

41.

Auditul intern şi frauda.

42.

Modelele COSO şi CoCo. Paralele între conceptul de audit intern şi alte

concepte.
43.

Analiza riscurilor pentru întocmirea programului de audit.

44.

Metodologia de derulare a misiunii de audit intern la S.C. ......

45.

Documentarea lucrărilor de audit intern la S.C. ......

46.

Colectarea dovezilor, constatarea şi raportarea iregularităţilor.

47.

Elaborarea raportului de audit intern-studii de caz.

48.

Valoarea adăugată a auditului intern.
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