
 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE 

Conf.univ.dr. Monica Horja 

Teme lucrari licenta: 

1. Evolutia preturilor in domeniul imobiliar 

2. Calculul si analiza preturilor la SC X SRL 

3. Metodele de fundamentare a preturilor la SC X SRL 

4. Strategii de preturi utilizate de SC X SRL 

5. Studiu de caz privind asigurarea RCA in Romania 

6. Studiu de caz privind piata asigurarilor din Romania 

7. Studiu de caz privind asigurarile de viata in Romania/ la societatea de asigurari X 

8. Studiu de caz privind asigurarile de bunuri in Romania/la societatea de asigurari X 

9. Analiza indicatorilor gestiunii financiare la SC X SRL 

10. Analiza soldurilor intermediare de gestiune la SC X SRL 

11. Studiu de caz privind contabilitatea operatiunilor de creditare 

12. Studiu de caz privind contabilitatea operatiunilor interbancare 

13. Evaluarea SC X SRL prin metode patrimoniale 

14. Analiza diagnostic a SC X SRL 

15. Calculul si analiza abaterilor in urma operatiunii de controlling 

16. Activitatea de controlling la SC X SRL 
 

 
Teme lucrari disertatie: 

1. Intocmirea situatiilor financiare consolidate prin metoda integrarii globale 

2. Intocmirea situatiilor financiare consolidate prin metoda integrarii proportionale 

3. Conversia situatiilor financiare consolidate 

4. Guvernanta corporativa – instrument efficient pentru creaarea de plus-valoare in cadrul companiilo 

 

Lect.univ. dr. Alina Nicoleta Solovastru 

Teme lucrari licenta: 

 

1. Deficitul bugetar-evoluție și repercusiuni 
2. Evaziunea fiscală în România-măsuri de combatere 
3. Studiu comparativ privim fiscalitatea în cadrul Uniunii Europene 
4. Produsul Intern Brut al României-evoluția în contextul pandemic 
5. Studiu privind evoluția structurii Bugetului General Consolidat 
6. Instituțiile publice- modalități de gestionare a bugetului- Stidiu de caz 
7. Strategia fiscal-bugetară a României-prezent și perspective 
8. Evoluția sistemului de impozitare indirectă în România 
9. Studiu comparativ privind impozitare profitului în România și în Uniunea Europeană 
10. Studiu comparativ privind impozitarea veniturilor persoanelor fizice în România și în Uniunea Europeană 



 

 
Teme lucrari disertatie: 

1. Influienta mediului extern asupra organizației 
2. Strategia companiei…,… 
3. Organizarea și administrarea departamentului de………din cadrul companiei…….. 

 

 

Prof.univ.dr.Rus Ioan 

 

TEME PENTRU DISERTATIE 

 

DISCIPLINA INSTITUȚII FINANCIARE EUROPENE: 

1.Institutul Monetar European, Banca Central Europeană și Sistemul European al Băncilor Centrale (rol ,functii, 

evolutie) 

2. Moneda unică europeană,  caracterizare generală și prezentarea evenimentelor care au dus la introducerea 

monedei Euro; 

3.Paralela intre Curtea de Conturi a UE și Curtea de Conturi a României, istoric, evoluție, competență,  organizare, 

atribuții, rol și funcții 

4.Bugetul UE,  procedura elaborării bugetului, execuția bugetară și controlul bugetar 

5. Tratatul de la Lisabona. Principii privind funcționarea UE 

6. Caracteristicile Spaţiului Schengen şi orizonturile de aderare ale Romaniei 

 

 

DISCIPLINA CONTABILITATE MANAGERIALA APROFUNDATA SI CONTROL DE GESTIUNE: 

1.Metode de calculatie  a costurilor (Standard-Cost,Direct-Costing, Metoda THM, Metoda ABC, Metoda Georges 

Perrin,Metoda JIT)  aplicate la o entitate 

2.Aspecte privind centrele de responsabilitate  ca urmare a descentralizarii 

3.Masurarea performantelor cu ajutorul Tabloului de bord; Balantei Scorecard 

 

  TEME PENTRU LICENTA  

  

 DISCIPLINA CONTABILITATE  FINANCIARA SI DE GESTIUNE: 

1. Aspecte privind contabilitatea decontarilor fiscale privind TVA 
2. Reflectarea in contabilitate a fluxurilor de trezoreriesi efectele economico-sociale aplicate la SC… 



3. Veniturile si cheltuielile, componente ale contului de profit si pierdere la SC….(societate mare) 
4.  Importanta reflectarii in situatiile financiare anuale a pozitiei si performantelor financiare la SC… 
5. Inventarierea ,modalitate de protejare a bunurilor la SC…si posibilitati de perfectiopnare 
6. Probleme actuale privind reflectarea in contabilitate a activelor imobilizate la SC…. 
7. Aspecte privind calculatia costurilor la SC…principii,factori si procedee de repartizare 
8. Studiu de caz privind aplicarea metodei de calculatie –pe faze, globala si pe comenzi la SC…. 

 

 

DISCIPLINA ECONOMIE IN TURISM: 

1.Studiu privind  potentialul turistic al Romaniei vazut prin prisma potentialului turistic( natural,Antropic) 

2.Efectele pandemiei asupra industriei ospitalitatii in perioada actuala 

3.Rolul si importanta circulatiei turistice in zona turistica (Litoral;Nordul Moldovei;Maramures;Delta Dunarii etc) 

4.Piata turistica a jud.Mures si posibilitati de dezvoltare 

5.Aspecte privind revigorarea unei forme de turism( balnear;loisir etc) in statiunea…. 

 

Lect. Univ. Dr. Ignat Andreea 

TEME PENTRU LUCRĂRILE DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE: 

1. Creditul de refinanțare 

2. Studiu privind creditarea în România 

3. Dobânda bancară și implicațiile ei asupra economiei românești 

4. Depozitul bancar-principalul instrument de economisire oferit de instituțiile de credit 

5. Creația monetară 

6. Dinamica masei monetare în România 

7. Inflația – starea de sănătate a economiei românești 

8. Evoluția PIB în România-principalul indicator macroeconomic 

9. Resursele de muncă și dezvoltarea durabilă în județul Mureș pe perioada 2015-2020 

10. Șomajul-implicații și consecințe asupra economiei românești 

11. Comunicarea – cheia succesului muncii în echipă 

12. Sistemul electronic de plăți din România 

13. Instrumente moderne de plată utilizate în tranzacțiile internaționale 

14. Cardul bancar -soluție de înlăturarea a plăților în numerar 

15. Debitul direct versus transfer credit 

16. Mobile banking, serviciul bancar  

17. Acreditivul și rolul său asigurator în derularea plăților naționale și internaționale 

18. Efectele financiar-valutare ale migrației forței de muncă 

19. Balanța de plăți externe – instrument de reflectare a echilibrului valutar 

20. Mecanisme de atragere a investițiilor străine directe în România 

 

 

 

 



Lect.Univ.Dr.Ioan Moldovan 

Teme lucrari licenta: 

Disciplina Tehnici Promoționale: 

- Promovarea României ca destinație turistică 

- Relațiile publice-tehnică promoțională modernă 

- Relațiile publice și rolul lor în construirea imaginii unei instituții 

- Crearea și promovarea mărcilor în turism/servicii 

- Mixul de marketing în cadrul organizațiilor turistice 

 
 

Comportamentul consumatorului 

- Factori de influență asupra deciziei de alegere a unui serviciu educațional 

- Influența variabilelor socio-economice și demografice asupra deciziei de cumpărare a 

produselor/serviciilor............ 

- Influența reclamelor asupra comportamentului consumatorului 

- Rolul publicității în formarea și educarea opiniei consumatorului 

- Influența prețului asupra comportamentului de cumpărare. Studiu de caz...... 

Managementul proiectelor 

- Managementul riscurilor în proiecte 

- Rolul managementului comunicării în proiecte 

- Absorbția fondurilor europene – studiu de caz la nivel de regiune 
 

 

 


