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Studii privind gestiunea financiară pe exemplul SC….
Studii privind gestiunea financiară pe termen mediu şi lung a firmelor
Analiza impozitelor şi taxelor locale în România
Evoluţia impozitului pe profit în România
Evoluţia sistemului de asistenţă socială în România
Contabilitatea fluxurilor de capitaluri
Studiu comparativ privind provizioanele si datoriile curente
Contabilitatea datoriilor pe termen lung
Aspecte contabile privind imobilizările
Organizarea contabilităţii stocurilor de materii prime si materiale
Contabilitatea mărfurilor
Aspecte contabile privind creanţele si datoriile comerciale
Contabilitatea obligaţiilor fiscale
Contabilitatea activelor si pasivelor de trezorerie
Amortizarea contabila si fiscala
Expertizarea rezultatului fiscal
Expertizarea valorificării rezultatelor inventarierii
Expertizarea înregistrării veniturilor
Aplicaţie informatică pentru gestionarea activităţilor de ……..
Aplicaţie informatică pentru gestionarea burselor studenţeşti
Metodologia de derulare a misiunii de audit intern la .............
Organizarea, evidenţa şi contabilitatea activelor fixe în instituţiile publice. Studiu de caz
la...
Contabilitatea rezultatului în instituţiile publice. Studiu de caz la…..
Metodologia întocmirii situaţiilor financiare în instituţiile publice. Studiu de caz la…..
Organizarea, evidenţa şi contabilitatea decontărilor cu terţii în instituţiile publice. Studiu
de caz la…..
Misiuni de audit specifice - auditul activelor imobilizate si a stocurilor. Studiu de caz
la…..
Documentaţia în audit
Calculaţia costurilor şi importanţa acesteia în deciziile manageriale pe exemplul...
Principalii indicatori ai metodei costurilor variabile, utilizaţi în măsurarea performanţei
întreprinderii pe
exemplul….
Analiza de senzitivitate a cheltuielilor pe exemplul...
Lichiditatea, indicator important în evaluarea bonităţii întreprinderilor care se împrumută
de la bănci
Contabilitatea ajustărilor de risc de credit şi dobândă pe exemplul...
Analiza lichidităţii şi solvabilităţii societăţii...
Analiza rentabilităţii şi a corelaţiei acesteia cu structura capitalului societăţii...
Analiza indicatorilor valorici ai activităţii de producţie şi comercializare la societatea...
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Analiza utilizării resurselor umane. Studiu de caz la societatea...
Analiza utilizării resurselor materiale. Studiu de caz la societatea...
Evaluarea construcţiilor prin metodele înscrise în abordarea pe bază de venituri
Evaluarea terenurilor prin metoda comparaţiei directe
Evaluarea întreprinderii prin metoda Activului net de lichidare
Evaluarea acţiunilor întreprinderii
Aspecte privind realizarea diagnosticul comercial şi a celui financiar în evaluarea
întreprinderii
Stabilirea ratei de actualizare în cazul aplicării metodelor înscrise în abordarea pe bază
de venituri
Fuziunea prin absorbţie-aspecte ale evaluării întreprinderilor implicate, contabile şi
fiscale
Analiza indicatorilor de incluziune socială folosind modele econometrice
Analiza statistico-economică a capacităţii de producţie şi productivitatea muncii utilizând
modele econometrice de regresie
Modele econometrice de analiză a inflaţiei în România
Modele econometrice de analiză a eficienţei economice în turism
Studiu privind organizarea contabilităţii stocurilor la persoanele juridice fără scop
lucrativ
Studiu privind organizarea contabilităţii activelor imobilizate corporale la persoanele
juridice fără scop lucrativ
Studiu privind organizarea contabilităţii activelor imobilizate necorporale la persoanele
juridice fără
scop lucrativ
Studiu practic privind documentaţia specifică situaţiilor financiare
Studiu privind tehnica întocmirii şi prezentării documentelor financiar-contabile
specifice mărfurilor
Studiu privind tehnica întocmirii şi prezentării documentelor financiar-contabile
specifice imobilizărilor corporale
Studiu privind tehnica întocmirii şi prezentării documentelor financiar-contabile
specifice decontărilor cu bugetul statului
Studiu privind tehnica întocmirii şi prezentării documentelor financiar-contabile
specifice trezoreriei
Studiu de caz privind metodologia activităţii de control financiar
Studiu de caz privind organizarea activităţii de control financiar în ţara noastră
Studiu de caz privind întocmirea şi prezentarea documentaţiei de control financiar
Studiu de caz privind locul şi rolul controlului financiar în economia românească
Studiu de caz privind organizarea şi exercitarea activităţii de control financiar al statului
în sfera de acţiune a executivului
Studiu de caz privind organizarea şi exercitarea activităţii de control financiar al statului
în sfera de acţiune a legislativului
Deciziile financiare şi rezultatul adoptării lor în cadrul unei societăţi. Studiu de caz la
societatea ...
Impactul costului îndatorării în fundamentarea deciziei de finanţare. Studiu de caz la
societatea ...
Aspecte privind resursele de finanţare a investiţiilor la nivelul unei societăţi. Studiu de
caz la societatea ...
Utilizarea Balanced Scorecard pentru managementul performanţei
Exercitarea controlului de gestiune în condiţiile aplicării metodei costurilor standard
Aspecte particulare privind organizarea sistemului de control de gestiune în
întreprinderile din industria de ...
Controlul de gestiune şi procesul decizional
Controlul de gestiune modern şi metodele de calculaţie a costurilor
Rolul statisticilor descriptive în analiza unor indicatori contabili. Studiu de caz: Firma Y
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Analiza raportului risc-rentabilitate pentru optimizarea structurii financiare
Aprecierea structurii financiare a firmei
Locul și rolul impozitelor indirecte în cadrul sistemului fiscal din Romania
Tehnologii de proiectare a unui sistem informatic integrat pentru urmărirea lanţului de
aprovizionare şi livrare al unei companii specializate în produse electronice
Site Web dinamic pentru realizarea interfeţei dintre un operator de telefonie mobilă şi
clienţii săi
Studiu comparativ privind contabilitatea capitalurilor proprii şi provizioanelor
Regimul contabil al datoriilor pe termen lung
Contabilitatea fluxurilor de imobilizări
Contabilitatea ajustărilor pentru deprecieri
Regimul contabil al stocurilor de materii prime şi materiale
Contabilitatea stocurilor de produse şi mărfuri
Regimul cotabil al datoriilor comerciale
Contabilitatea creanțelor comerciale
Contabilitatea datoriilor şi creanțelor fiscale
Reflectarea în contabilitate a avansurilor acordate de întreprindere
Contabilitatea trezoreriei
Contabilitatea activelor biologice şi ambalajelor
Analiza bonității financiare a societății...
Analiza indicatorilor valorici ai producției și a efectelor acestora asupra rentabilității
societății...
Analiza productivității şi a altor indicatori de reflectare a eficienței gestiunii resurselor
întreprinderii. Studiu de caz la ....
Studiu privind derularea misiunii de audit intern la .............
Studiu privind organizarea, evidenţa şi contabilitatea activelor fixe în instituţiile publice
Studiu privind metodologia întocmirii situaţiilor financiare în instituţiile publice
Auditul trezoreriei. Studiu de caz la…..
Utilizarea procedurilor analitice în audit
Auditul situaţiilor financiare. Studiu de caz la…….
Realizarea unui site web de prezentare a unei agenţii de organizare evenimente
Proiectarea unei platforme interactive pentru jocuri
Proiectarea unui site web de comerţ electronic
Proiectarea unei site web pentru o companie din domeniul IT
Proiectarea unui sistem informatic pentru evidenţa studenţilor dintr-o facultate
Proiectarea unui sistem informatic pentru evidența și gestionarea ofertelor imobiliare în
cadrul unei agenții
Proiectarea unui sistem informatic pentru evidenţa cărţilor dintr-o bibliotecă
Proiectarea unui sistem informatic pentru optimizarea vânzărilor dintr-o firmă
Implementarea unei soluţii de business intelligence pentru monitorizarea resurselor
umane
Importanța cash-flow-ului în evaluarea întreprinderii-concept, tipologie, determinare și
aplicabilitate
Evaluarea activelor circulante. Studiu de caz la .....
Evaluarea construcțiilor prin metode înscrise în abordarea prin cost
Metodologia evaluării pentru lichidare
Reevaluarea terenurilor-aspecte ale evaluării și contabilizării diferențelor din reevaluare
Evaluarea întreprinderii pe baza metodelor înscrise în abordarea prin piață
Studiu practic privind contabilizarea operaţiunilor din activităţile de turism intern
Studiu practic privind contabilizarea activităţilor de cazare şi alte prestări de servicii în
unităţile turistice
Studiu practic privind contabilizarea activităţilor de producţie alimentară în sectorul de
panificaţie

118. Studiu privind întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare
119. Studiu practic privind tehnica întocmirii şi prezentării documentelor financiar-contabile
specifice stocurilor
120. Studiu practic privind tehnica întocmirii şi prezentării documentelor financiar-contabile
specifice imobilizărilor necorporale
121. Studiu practic privind tehnica întocmirii şi prezentării documentelor financiar-contabile
specifice decontărilor cu personalul
122. Studiu practic privind tehnica întocmirii şi prezentării documentelor financiar-contabile
specifice împrumuturilor bancare
123. Studiu practic privind metoda controlului financiar
124. Studiu practic privind organizarea activităţii de control financiar în Uniunea Europeană
125. Studiu practic privind întocmirea şi prezentarea suportului documentar al controlului
financiar
126. Studiu practic privind efectul activităţii de control financiar în evoluţia entităţilor
127. Analiza si previziunea exportului folosind un model econometric
128. Modele econometrice de analiză şi prognoză a consumului populaţiei
129. Modele econometrice de analiză și prognoză a șomajului în România
130. Modele econometrice de analiză şi prognoză a indicatorilor SCN
131. Modele econometrice de analiză şi prognoză a cursului de schimb valutar
132. Aspecte privind deontologia profesională în domeniul calculației costurilor
133. Calculația costurilor în sectorul serviciilor
134. Prețurile de cesiune internă
135. Calculația costurilor în domeniul construcțiilor
136. Controlul de gestiune în condiții specifice
137. Diagnosticul stării de performanţă a întreprinderii
138. Analiza diagnostic a producţiei şi a comercializării acesteia
139. Analiza riscurilor întreprinderii
140. Execuţia bugetară. Implicaţii financiar – contabile
141. Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare
142. Dimensiuni financiar-contabile privind trezoreria
143. Coordonate teoretice şi practice privind decontările cu elevii/ studenţii/salariaţii etc.
144. Cheltuielile publice şi reflectarea acestora în contabilitate
145. Instrumentarea contabilă a veniturilor publice/fiscale/bugetare
146. Reflectarea operaţiunilor de finanţare în contabilitate
147. Consideraţii financiar-contabile privind prestaţiile sociale (pensii, şomaj, asigurări de
sănătate, asistenţă socială etc.)
148. Dimensiunea financiar-contabilă a remunerării personalului
149. Costurile ascunse la SC......
150. Impactul costurilor de mediu asupra entităţilor. Studiu de caz la SC.....
151. Implementarea metodei ABC/ABB/ABM în industria.....
152. Implementarea metodei costurilor ţintă și a metodei de proiectarea prin adaptabilitate în
industria....
153. Măsurarea performanțelor entităţilor economice cu ajutorul metodei costurilor variabile /
tabloului de bord
154. Implementarea metodelor de contabilitate managerială și impactul acestora asupra
funcționării mediului de afaceri din România
155. Influențele inductorilor de cost asupra calității informației contabile

DECAN,
Conf.univ.dr. Carmen Uzlău

