
Facultatea de Relații Comerciale și 
Financiar-Bancare Interne și Internaționale 

+4-0372-120125  |  rcfbii@rau.ro 
 

 

 

School of Domestic and International Business, 
Banking and Finance 

+4-0372-120125  |  rcfbii@rau.ro 
 

 

 
Bd. Expoziției nr.1B, București 012101 sect.1, Tel: +004-0372.120.101  |  Fax: +004-021-318.35.66  |  Operator date cu caracter personal 

nr.32853/2014 
rectorat@rau.ro  |  www.rau.ro 

 

 

 

 

TEMATICA ORIENTATIVĂ  

A LUCRĂRILOR DE LICENȚĂ SPECIALIZAREA  

CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE1  

 

 

1.    CONTABILITATE (Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară I, Contabilitate financiară II Contabilitate 

managerială I, Contabilitate managerială II, Contabilitatea instituțiilor publice,  Contabilitatea instituțiilor 

de credit, Audit financiar, Contabilitate consolidată, Contabilitate internațională , Produse software 

pentru contabilitate) 

 

Coordonatori ştiinţifici: 

 

Conf.univ.dr. Olga Potecea 

Conf.univ.dr. Emilia Gabroveanu 

 

1.   Sistemul contabil din România și armonizarea acestuia la nivel european și internațional 

2.   Europenizarea și internaționalizarea contabilității românești 

3. Teoria și practica situațiilor financiare: analiza comparativă a modelelor subordonate Standardelor 

Internaționale de Raportare Financiară și principiilor contabile americane general acceptate. 

4.   Probleme financiar – contabile privind evaluarea și reevaluarea elementelor patrimoniale 

5.   Studiu privind evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind capitalurile proprii la o entitate 

patrimoniala 

6.   Contabilitatea financiară și de gestiune a producției și construcției proprii de imobilizări 

corporale și necorporale 

 
1 NOTĂ: Tema lucrării se va stabili de comun acord cu profesorul îndrumător. Temele prezentate sunt  

orientative.  Cadrele  didactice  menționate  în  lista domeniilor de cercetare științifică în calitate de 

coordonatori științifici pot propune și alte teme. 
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7.   Organizarea și conducerea contabilității activelor imobilizate la o entitate patrimonială 

8.  Evidența imobilizărilor necorporale / mijloacelor fixe, calculul și contabilizarea amortizării aferente 

acestora, la o entitate patrimonială 

9.   Paralelă privind aplicarea metodelor de amortizare la o entitate patrimonială 

10. Sisteme (metode) de calcul și contabilizare a deprecierii activelor imobilizate la o entitate 

patrimonială 

11. Sistemul informațional privind contabilitatea stocurilor de materii prime și materiale la o 

entitate patrimonială 

12. Contabilitatea   stocurilor   de   materii   prime   și   materiale   consumabile,   la   o   entitate 

patrimonială 

13. Organizarea contabilității stocurilor de materii prime și materiale: inventarul permanent și inventarul 

intermitent 

14. Evidența,  contabilizarea  și  controlul  operațiilor privind  producția  obținută  la  o  entitate 

patrimonială 

15. Contabilitatea organizării și desfacerii de mărfuri la o entitate patrimonială 

16. Evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile și ambalajele, la o entitate 

patrimonială 

17. Contabilitatea, analiza și controlul operațiilor cu stocurile de mărfuri în comerțul cu ridicata 

(en gros) și / sau comerțul cu amănuntul (en detail), la o entitate patrimonială 

18. Contabilitatea și gestiunea datoriilor și creanțelor la o entitate patrimonială 

19. Contabilitatea și analiza datoriilor în relațiile cu terții la o entitate patrimonială 

20. Evidența,  contabilizarea  și  analiza  creanțelor  și  datoriilor  comerciale,  la   o   entitate 

patrimonială 

21. Calculul, contabilizarea și controlul operațiilor privind drepturile  bănești ale salariaților, la o entitate 

patrimonială 

22. Sistemul informațional referitor la calculul și contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul 

și asigurările sociale 

23. Evidența, calculul, contabilizarea și controlul operațiilor privind taxa pe valoarea adăugată, 

la o entitate patrimonială 

24. Reglementarea, calculul și contabilizarea unor impozite și taxe datorate bugetului de stat, 

pe exemplul unei societăți comerciale 

25. Contabilitatea, analiza și gestiunea trezoreriei, la o entitate patrimonial 
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26. Contabilitatea  operațiunilor  bănești  în  numerar  și  prin  conturi  la  bănci  la  o  entitate 

patrimonială 

27. Sistemul  informațional  privind  contabilitatea  cheltuielilor  și  a  veniturilor  la  o  entitate 

patrimonială 

28. Evidența,  calculul  și  contabilizarea  cheltuielilor,  veniturilor  și  reflectarea  acestora  în rezultatul 

unei societăți comerciale 

29. Relația contabilitate-fiscalitate privind rezultatul la o societate comercială 

30. Situațiile  financiare  –  instrument  de  bază  în  gestionarea  patrimoniului  unei  societăți comerciale 

31. Studiu privind elaborarea și analiza situațiilor financiare, la o entitate patrimonială 

32. Studiu privind întocmirea situațiilor financiare, analiza și utilizarea informațiilor bilanțiere în 

reflectarea situației economico-financiare a patrimoniului unei societăți comerciale 

33. Studiu privind întocmirea situațiilor financiare și analiza rezultatului economico-financiar pe baza 

indicatorilor din situațiile financiare anuale 

34. Studiu privind întocmirea situațiilor financiare și  analiza stării de echilibru financiar pe baza 

informațiilor din situațiile financiare 

35. Studiu  privind  întocmirea  situațiilor  financiare  și  analiza  poziției  financiare  a  entității 

patrimoniale pe baza indicatorilor din situațiile financiare 

36. Construirea și analiza Contului de profit și pierdere cu ajutorul soldurilor intermediare de 

gestiune 

37. Modele privind Contul de profit și pierdere – conținut, procedee de elaborare, analiza și 

valorificarea indicatorilor 

 

Conf.univ.dr. Olga Potecea 

 

1. Metode clasice de calculaţie a costurilor versus Metoda ABC, Target Costing şi Metoda LCC. Studiu 

de caz. 

2. Elaborarea bugetelor de vânzări şi a bugetelor funcţionale, decizii-cheie în procesul de bugetare. 

3. Masurarea performantelor financiare ale firmei. Studiu de caz. 

4. Personalul – resursa funadamentală a organizaţiilor, elementul cheie în calculaţia costurilor şi în 

procesul bugetar. 

5. Decizii operaţionale şi strategice în contabilitatea managerială. 

6. Modelarea deciziilor contabile pe baza calculaţiei costurilor. 
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7. Modelarea deciziilor contabile privind performanţa întreprinderii. 

 

Conf.univ.dr.  Marilena Zuca 

 

1. Probleme financiar – contabile privind evaluarea şi reevaluarea elementelor patrimoniale. 

2. Studiu privind evidenţa, contabilizarea şi controlul operaţiilor privind capitalurile proprii la o 

entitate patrimoniala. 

3. Organizarea şi conducerea contabilităţii activelor  imobilizate la o entitate patrimonială. 

4. Evidenţa imobilizărilor necorporale / mijloacelor fixe, calculul şi contabilizarea amortizării aferente 

acestora, la o entitate patrimonială. 

5. Paralelă privind aplicarea metodelor de amortizare la o entitate patrimonială. 

6. Sisteme ( metode) de calcul şi contabilizare a deprecierii activelor imobilizate la o entitate 

patrimonială. 

7. Contabilitatea stocurilor de materii prime şi materiale consumabile, la o entitate patrimonială. 

8. Organizarea contabilităţii stocurilor de materii prime şi materiale: inventarul permanent şi 

inventarul intermitent. 

9. Contabilitatea organizării şi desfacerii de mărfuri la o entitate patrimonială. 

10. Evidenţa, contabilizarea şi controlul operaţiilor privind mărfurile şi ambalajele, la o entitate 

patrimonială. 

11. Contabilitatea, analiza şi controlul operaţiilor cu stocurile de mărfuri în comerţul cu ridicata (en 

gros) şi / sau comerţul cu amănuntul (en detail), la o entitate patrimonială. 

12. Contabilitatea şi gestiunea datoriilor şi creanţelor la o entitate patrimonială. 

13. Contabilitatea şi analiza datoriilor în relaţiile cu terţii la o entitate patrimonială. 

14. Evidenţa, contabilizarea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale, la o entitate patrimonială. 

15. Calculul, contabilizarea şi controlul opraţiilor privind drepturile băneşti ale salariaţilor, la o entitate 

patrimonială. 

16. Sistemul informaţional referitor la calculul şi contabilitatea creanţelor şi datoriilor privind 

personalul şi asigurările sociale. 

17. Evidenţa, calculul, contabilizarea şi controlul operaţiilor privind taxa pe valoarea adăugată, la o 

entitate patrimonială. 

18. Reglementarea, calculul şi contabilizarea unor impozite şi taxe datorate bugetului de stat, pe 

exemplul unei societăţi comerciale. 
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19. Contabilitatea, analiza şi gestiunea trezoreriei, la o entitate patrimonială. 

20. Contabilitatea operaţiunilor băneşti în numerar şi prin conturi la bănci la o entitate patrimonială. 

21. Evidenţa, calculul şi contabilizarea cheltuielilor, veniturilor şi reflectarea acestora în rezultatul unei 

societăţi comerciale. 

22. Relaţia contabilitate-fiscalitate privind rezultatul la o societate comercială. 

23. Situaţiile financiare – instrument de bază în gestionarea patrimoniului unei societăţi comerciale. 

24. Studiu privind elaborarea si analiza situaţiilor financiare, la o entitate patrimonială. 

25. Studiu privind intocmirea situaţiilor financiare, analiza şi utilizarea informaţiilor bilanţiere în 

reflectarea situaţiei economico-financiare a patrimoniului unei societăţi comerciale. 

26. Studiu privind intocmirea situaţiilor financiare si analiza rezultatului economico-financiar pe baza 

indicatorilor din situaţiile financiare anuale. 

27. Studiu privind intocmirea situaţiilor financiare si  analiza stării de echilibru financiar pe baza 

informaţiilor din situaţiile financiare. 

28. Studiu privind intocmirea situaţiilor financiare si analiza poziţiei financiare a entităţii patrimoniale 

pe baza indicatorilor din situaţiile financiare. 

29. Construirea şi analiza Contului de profit şi pierdere cu ajutorul soldurilor intermediare de gestiune. 

30. Modele privind Contul de profit şi pierdere – conţinut, procedee de elaborare, analiza şi 

valorificarea indicatorilor. 

 

 

Lector univ.dr. Ştefan Zuca 

 

Disciplina: AUDIT FINANCIAR 

 

1. Auditul situaţilor financiare la ….. 

2. Imaginea fidelă şi pragul de semnificaţie în audit 

3. Principiile, metodologia şi responsabilitatea auditării situaţiilor financiare 

4. Auditul financiar şi soluţiile contabile de determinare a impozitului pe profit 

5. Frauda şi eroarea ca obiect al auditului financiar contabil 

6. Metode, tehnici şi probe de audit financiar contabil 

7. Paralelă între audit intern şi audit extern 

8. Practici privind auditul financiar. Documentatia practicii de audit. 
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9. Metode, tehnici si programe de audit financiar-contabil. 

10. Auditul financiar-contabil la societatile cu dificultate. 

11. Auditarea activităţii de gestiune a resurselor umane pe exemplul … 

12. Auditarea activităţii privind inventarierea patrimoniului pe exemplul.............. 

13. Auditarea activităţii de casierie pe exemplul …. 

14. Auditarea activităţii de plăţi pe exemplul … 

15. Etapele misiunii de audit. 

16. Conceptul de planificare al auditului. 

17. Proceduri de auditare 

18. Analiza riscurilor pentru intocmirea programului de audit. 

19. Metodologia derularii unei misiuni de audit. 

20. Auditul performantei. 

21. Standardele internationale de Audit Extern. 

22. Auditul statutar al situatiilor financiare întocmite conform normelor nationale de contabilitate. 

23. Auditul statutar al situatiilor financiare la S.C. ………………. 

24. Contabilitatea si auditarea activelor imobilizate prin prisma standardelor internationale. 

25. Contabilitatea si auditarea stocurilor prin prisma standardelor internationale 

26. Auditul statutar ca formă de control extern independent 

27. Contabilitatea si auditul elementelor patrimoniale de activ 

28. Auditarea capitalului propriu si al datoriilor 

29. Metode si tehnici de audit statutar 

30. Pragul de semnificatie si riscul în auditul statutar 

31. Auditatarea situatiilor financiare simplificate 

32. Evaluarea riscurilor de control intern în cadrul auditului statutar 

33. Auditarea contului de profit si pierdere 

34. Auditorul financiar si normele profesionale 

35. Documentatia în auditul statutar 

36. Situatiile financiare si auditul acestora prin prisma standardelor internationale 

37. Principii si reguli generale ale auditului statutar 

38. Metodologia de efectuare a auditului statutar 

39. Revizuirea finală si raportul de audit statutar 

40. Proba de audit si importanta acesteia în elaborarea opiniei 
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41. Controlul conturilor în auditul statutar 

42. Contabilitatea si auditul statutar prin prisma standardelor internationale. 

43. Evaluarea riscului de eroare si fraudă în auditul statutar 

44. Auditul statutar-concept, principii si obiective 

45. Aplicabilitatea Ghidului de calitate a serviciilor de audit 

46. Situatiile financiare conform IAS 1 si auditarea acestora. 

 

Disciplina: PRODUSE SOFTWARE DE CONTABILITATE 

 

1. Studiu privind produsele software de contabilitate utilizate in tara noastra 

2. Aplicabilitatea unui soft de contabilitate la nivelul unei societati comerciale 

3. Studiu privind utilitatea unui sistem integrat  

4. Studiu privind utilitatea softului Saga la nivelul unei societati 

5. Studiu privind utilitatea softului Ciel la nivelul unei societati 

6. Studiu privind utilitatea softului ....... la nivelul unei societati 

7. Studiu privind utilitatea unui soft de contabilitate la nivelul conturilor de trezorerie 

8. Studiu privind utilitatea unui soft de contabilitate la nivelul conturilor de terti 

9. Studiu privind utilitatea unui soft de contabilitate la nivelul operatiunilor de inchidere 

10. Soft de contabilitate „X” – Culegerea de informatii 

11. Soft de contabilitate „X” – Produs final si parte declarativa 

 

 

2.    STATISTICĂ, MATEMATICI APLICATE ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ (Baze de date relaționale, 

Dezvoltarea aplicațiilor Web, Programare orientată pe obiecte, Sisteme de gestiune a bazelor de date 

(ORACLE), Sisteme informatice de gestiune,  Econometrie) 

 

Coordonatori ştiinţifici: 

Prof. univ. dr. Ana Maria Preda 

 

1. Aplicație informatică pentru managementul relațiilor cu clienții 

2. Aplicație informatică pentru managementul resurselor umane 

3. Aplicație informatică pentru evidența debitelor la o societate comercială 
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4. Aplicație informatică pentru gestiunea stocurilor la o societate comercială 

5. Aplicație informatică pentru optimizarea managementului unei firme 

6. Aplicație informatică pentru gestiunea contractelor și furnizorilor 

7. Aplicație informatică pentru contabilitatea de gestiune și calculația costurilor în condițiile aplicării 

metodei globale pe exemplul unei societăți 

8. Aplicație informatică pentru contabilitatea și gestiunea leasingului 

9. Aplicații software pentru fundamentarea deciziilor în afaceri 

10. Proiectarea și realizarea unei aplicații informatice cu baze de date pentru activitatea de marketing 

a unei firme 

11. Proiectarea și realizarea unei aplicații informatice de gestiune a mijloacelor fixe la o societate 

comercială  

 

3. FINANŢE PUBLICE ŞI FISCALITATE, GESTIUNEA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII (Finanţe publice, 

Fiscalitate, Finanţele firmei, Analiză economico-financiară) 

 

Coordonatori ştiinţifici: 

 

Prof.univ.dr. Stela Aurelia Toader 

 

 

1.   Studiu asupra dinamicii și structurii veniturilor fiscale ale României în perioada….. 

2.   Studiu privind contribuția impozitelor directe la constituirea resurselor financiare publice ale 

României în perioada….. 

3.   Studiu privind contribuția impozitelor indirecte la constituirea resurselor financiare publice ale 

României în perioada…. 

4.   Studiu  privind  așezarea  și  perceperea  impozitului  pe  veniturile  persoanelor  fizice  în România 

în perioada….. 

5.   Studiu privind impozitarea companiilor în România în perioada ….. 

6.   Studiu privind așezarea și perceperea impozitelor pe avere în România în perioada……… 

7.   Studiu privind impozitarea consumului in Romania in perioada……. 

8.   Studiu privind analiza fenomenului evazionist în România în perioada….. 

9.   Studiu asupra nivelului presiunii fiscale în România în perioada….. 
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10. Studiu privind evaziunea fiscală și economia subterană în România în perioada…. 

11. Studiu privind importanța impozitelor locale în constituirea resurselor financiare publice ale României 

în perioada…. 

12. Studiu  privind  evoluția  prelevărilor  fiscale  în  România  și  în  celelalte  state  ale  UE  în perioada…. 

13. Studiu privind evoluția sistemului fiscal în România în perioada…. 

14. Studiu privind calculul, declararea și plata impozitelor directe la SC…. 

15. Studiu privind calculul, declararea și plata impozitelor indirecte la SC….. 

16. Studiu privind calculul, declararea și plata impozitului pe profit la SC… 

17. Studiu privind calculul, declararea și plata impozitului pe salarii la SC…. 

18. Studiu privind calculul, declararea și plata obligațiilor fiscale la SC…. 

19. Studiu privind calculul, declararea și plata contribuțiilor sociale la SC…. 

20. Studiu privind așezarea și perceperea obligațiilor fiscale accesorii în România în perioada…. 

21. Studiu privind așezarea și perceperea contribuțiilor sociale în România în perioada…. 

22. Studiu privind nivelul, structura  și dinamica cheltuielilor bugetului general consolidat al României 

în perioada….. 

23. Studiu privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor bugetului de stat al României în perioada… 

24. Studiu privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor social – culturale  ale României în 

perioada….. 

25. Studiu privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor la nivelul administrației publice locale în 

perioada….(pe exemplul municipiului/orașului….) 

26. Studiu privind nivelul și dinamica cheltuielilor pentru învățământ în România în perioada….. 

27. Studiu privind nivelul și dinamica cheltuielilor pentru sănătate în România în perioada….. 

28. Studiu  privind  nivelul  și  dinamica  cheltuielilor pentru  acțiuni  economice  în  România  în 

perioada….. 

29. Studiu  privind  nivelul  și  dinamica  cheltuielilor  pentru  asigurări  și  protecție  socială  în România 

în perioada…. 

30. Studiu  privind  nivelul,  structura  și  dinamica  veniturilor  la  nivelul  administrației  publice locale în 

perioada….(pe exemplul municipiului/orașului….) 

31. Studiu privind nivelul, structura și dinamica veniturilor bugetului de stat al României în perioada…. 

32. Studiu asupra impozitelor directe și rolului acestora în susținerea dezvoltării economice a României 

în perioada… 
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33. Studiu asupra impozitelor indirecte și rolului acestora în susținerea dezvoltării economice a României 

în perioada… 

34. Studiu privind impactul fenomenului evazionist asupra economiei românești și combaterea acestuia 

în perioada…. 

35. Studiu privind contribuția veniturilor fiscale la constituirea resurselor financiare publice ale României 

în perioada…. 

36. Studiu privind presiunea fiscală în România în perioada…… 

37. Împrumuturile  de  stat  –  sursă  de  finanțare  a dezechilibrelor și  factor de  exacerbare a acestora 

38. Studiu privind nivelul, structura și dinamica datoriei publice a României în perioada… 

39. Asigurările sociale și perfecționarea sistemului de pensii în România 

 

Conf. univ. dr. Iuliana Militaru 

 

1. Creditarea persoanelor juridice de către banca... 

2. Creditarea persoanelor fizice de către banca.... 

3. Riscurile în procesul creditării şi modalităţile de prevenire şi acoperire a acestora 

4. Cardul-instrument modern utilizat  în decontările interne şi internaţionale 

5. Analiza performanţelor financiare ale unei bănci comerciale 

6. Performanţele băncilor comerciale din România 

7.  Acordul Basel  şi implicaţiile acestuia asupra gestionării riscurilor bancare 

8. Studiu privind gestiunea instrumentelor şi modalităţilor de plată 

9. Analiza activităţii unei  bănci pe baza bilanţului şi a contului de profit şi pierdere 

10. Sistemul  electronic de plăţi şi transferul fondurilor 

11. Sistemul de supraveghere bancară din România 

12. Tehnici moderne de finanţare bancară (factoring/ forfetare/leasing) 

13. Atragerea resurselor de la clientela corporativă 

 

 


