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Domeniul: Finanţe 

Programul de studiu: Finanţe şi Bănci 
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TEME DE LICENŢĂ   

pentru promoţia 2020 (an univ. 2019-2020) 

Nr. 

crt. 
Tema 

Numele si prenumele studentului Data depunerii 

cererii 
Coordonator 

1.  Politica fiscală – implicații asupra creșterii economice    

Dobrotă Gabriela 

2.  Studiu privind structura și evoluția veniturilor fiscale în perioada 

2015-2019 

 
 

3.  Analiza relației lichiditate – rentabilitate. Studiu de caz la nivelul 

firmelor din …(domeniul de activitate) 

 
 

4.  Dimensionarea poziţiei financiare şi a echilibrului financiar la 

nivelul firmelor din….(domeniul de activitate) 

 
 

5.  Oferta de moneda într-un sistem bancar cu două niveluri. Studiu de caz 

România 2015-2018 
 

 

Chirițescu Dumitru 

Dorel 
6.  Banca centrală, credibilitate și independență. Studiu de caz Banca 

Națională a României 
 

 

7.  Inflația prin cerere. Studiu de caz economia României în perioada 

2015-2018 
 

 

8.  Gestiunea creditelor acordate clientelei  la o instituţie de 

credit……… 

 
 

Medar Lucian-Ion 

9.  Instrumentele şi gestiunea  operaţiunilor privind mobilizarea 

disponibilităţilor băneşti de către o instituţie de credit 

 
 

10.  Produse și servicii bancare oferite de către instituția de credit…   

11.  Rezoluția bancară o metodă de redresare financiară a unei 

bănci… 

 
 



12.  Evaluarea riscurilor si a performantelor portofoliilor de active 

financiare 

 
 Bălăcescu Aniela 

13.  
Analiza statistică a migrației în România, în perioada..... 

 
 

Daniela-Emanuela 

Dănăcică 

14.  Evidența primară a drepturilor de personal la societatea .............    
Ecobici Nicolae 

15.  Evidența primară a bunurilor la societatea ....................   

16.  Efectele și riscurile reasigurării la .......   

Văduva Maria 17.  Eficiența activității societății de asigurări .....   

18.  Asigurarea creditelor de export de către ................   

19.  Studiu privind creditul imobiliar la ……….. (o instituţie de 

credit) 

 
 

Chirtoc Irina Elena 
20.  Analiza comparativă privind creditul de nevoi personale 

la……………(o instituţie de credit) 

 
 

21.  Oferta de servicii bancare electronice la …….. (o instituţie de 

credit) 

 
 

22.  Instrumente integrate de măsurare şi gestionare a performanţei. 

Studiu de caz la SC…. 

 
 

Ciurlău Loredana 
23.  Controlul costurilor şi analiza preţurilor de cesiune internă la o 

societate comercială de producţie  

 

 

24.  Controlul managerial prin bugete  
 

25.  Analiza presiunii fiscale in Romania in perioada  .....   Chirculescu Maria 

Felicia 26.  Analiza presiunii fiscale în cadrul Uniunii Europene în perioada ..   

27.  Investiţiile străine directe și impactul lor asupra dezvoltării 

economice şi sociale 

 
 Țîrcă Diana Mihaela 

28.  Contracte bancare utilizate în afacerile comerciale  
 

Zamfir 

Paul Bogdan 

29.  Studiu privind fenomenul inflationist in Romania in perioada 

.................... 

 
 Vasilescu Maria 



30.  Analiza evolutiei inflatiei in Uniunea Europeana in perioada 

..................... 

 
 

31.  Analiza poziţiei financiare şi a echilibrului financiar al 

întreprinderii. Studiu  de caz la S.C. 

 
 

Căruntu Genu 

Alexandru 

32.  Analiza lichidităţii, solvabilităţii şi capacităţii de plată – suport al 

deciziilor financiare ale întreprinderi. Studiu  de caz la S.C. 

 
 

33.  Analiza performanţelor întreprinderii pe baza sistemului de rate. 

Studiu  de caz la S.C. 

 
 

34.  Aspecte teoretice și practice privind balanța de verificare   

Bușan Gabriela 35.  Studiu privind contabilitatea imobilizărilor necorporale și 

corporale la S.C. 

 
 

36.  Coca-Cola - povestea unui brend de succes   Florea Ianc Maria 

Mirabela 37.  Pepsi -  povestea unui brend de succes   
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Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu 

Facultatea de Ştiinţe Economice  

Departamentul de Finanţe şi Contabilitate 

Domeniul: Contabilitate 

Programul de studiu: Contabilitate şi informatică de gestiune 

Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă 

Studii universitare: de licenţă 

Aprobat în CF din data de 10.04.2019 

 

TEME DE LICENŢĂ  

pentru promoţia 2020 (anul univ. 2019-2020)  

 

Nr. 

crt. 
Titlu 

Numele si prenumele 

studentului 

Data depunerii 

cererii 
Coordonator 

1.  Analiza tendintei evolutive a vanzarilor corelata cu productia marfă si 

stocurile de marfuri la S.C..  

 
 Babucea Ana Gabriela 

2.  Adoptarea deciziei de finanțare pe baza analizei Situației fluxurilor de 

trezorerie și a Contului de profit și pierdere 

 
 

Dobrotă Gabriela 

3.  Studiu privind obligațiile și creanțele fiscale în România   

4.  Corelația dintre cursul de schimb valutar și stabilitatea prețurilor. Studiu de 

caz economia României 2015-2018 
 

 

Chirițescu Dumitru Dorel 5.  Rata dobânzii bancare, instrument de relansare economică. Studiu de caz 

economia României 2015-2018 
 

 

6.  Corelația inflația-șomaj, efectele ofertei de monedă asupra relansării 

economiei. Studiu de caz economia României 2015-2018 
 

 

7.  Particularități privind evidența  operaţiunilor  bancare ale clientelei la 

banca …… 

 
 

Medar Lucian-Ion 
8.  Particularități privind evidența  stocurilor bancare şi asimilate acestora 

necesare desfăşurării procesului bancar 

 
 

9.  Contabilitatea mijloacelor fixe și a amortizării acestora   

Paliu-Popa Lucia 
10.  Organizarea contabilității stocurilor de materii prime și materiale 

consumabile  
  

11.  Metodologia contabilă specifică activelor biologice de natura 

stocurilor  

 
 



12.  Informația contabilă și gestiunea operațiunilor derulate prin conturi 

bancare 

 
 

13.  Organizarea contabilității veniturilor aferente cifrei de afaceri   

14.  Aspecte teoretice şi practice privind inventarierea patrimoniului    

15.  Evoluții macroeconomice în România în perioada....  
 

Daniela-Emanuela 

Dănăcică 

16.  Aspecte teoretice şi practice privind contabilitatea activelor fixe 

corporale la instituţia publică …… 

 
 

Ecobici Nicolae 
17.  Studiu privind organizarea contabilităţii drepturilor de personal la 

instituţia publică. …… 

 
 

18.  Monografia contabilă a datoriilor din achiziţii de bunuri şi servicii la 

instituţia publică ….  

 
 

19.  Instrumentarea unui dosar de credit de trezorerie la……….(o instituţie 

de credit) 

 
 

Chirtoc Irina Elena 

20.  Operaţiuni cu titluri realizate de ………(o instituţie de credit)   

21.  Studiu privind tehnicile de control documentar contabil la….   

Ciurlău Loredana 22.  Instituţii cu atribuţii de control financiar din România. Atributii și mod 

de exercitare a controlului. 

 
 

23.  Informatizarea activităţilor muncii de birou   
Stegăroiu Carina-Elena 

24.  Proiectarea unui sistem informatic privind securitatea documentelor   

25.  Analiza datoriei publice în România   
Chirculescu Maria Felicia 

26.  Finanțarea investițiilor prin leasing-ul financiar și operațional   

27.  Piața muncii și șomajul în județul.....   Țîrcă Diana Mihaela 

28.  Actualizarea și fundamentarea prețurilor de oferte la ..............   Văduva Cecilia 

29.  
Loialitatea și integritatea din perspectiva eticii în afaceri 

 
 

Zamfir 

Paul Bogdan 

30.  Rolul bancilor centrale in economia de piata contemporana    

Vasilescu Maria 31.  Evolutia PIB in tarile central si est-europene in perioada................... . 

Analiza comparativa  

 
 

32.  Analiza diagnostic a poziției financiare a întreprinderii pe baza 

bilanțului contabil. Studiu  de caz la S.C. 

 
 

Căruntu Genu Alexandru 
33.  Rolul analizei gestiunii activelor în activitatea unei întreprinderi. 

Studiu  de caz la S.C. 

 
 



34.  Studiu privind contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la S.C.   

Bușan Gabriela 

35.  Contul, procedeu de bază al metodei contabilității   

36.  Aspecte teoretice și practice privind bilanțul contabil și contul de 

profit și pierdere 

 
 

37.  Aspecte teoretice și practice privind misiunea de audit intern   
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Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu 

Facultatea de Ştiinţe Economice  

Departamentul de Finanţe şi Contabilitate 

Domeniul: Cibernetică, statistică și informatică economică 

Programul de studiu: Informatică economică 

Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă 

Studii universitare: de licenţă 

Aprobat în CF din data de 10.04.2019 

 

TEME DE LICENŢĂ  

pentru promoţia 2020 (anul univ. 2019-2020)  

 

 

Nr. 

crt. 
Titlu 

Numele si prenumele 

studentului 

Data depunerii 

cererii 
Coordonator 

1.  Transformarea digitală a afacerilor  - utilizarea TIC în firmele din 

România  

 
 

Babucea Ana Gabriela 

2.  Analiza tendinței evolutive a resursei umane în domeniul stiinta si 

tehnologie/IT în România în perioada....  

 
 

3.  Analiza statistică a comportamentului populatiei privind comandarea 

de bunuri sau servicii de uz personal prin Internet  

 
 

4.  Utilizarea analizei cluster in analiza disparităților la nivelul Uniunii 

Europeane privind ponderea specialiștilor TIC în totalul forței de 

muncă ocupate. 

 

 

5.   Analiza gradului de implicare a firmelor din România în dezvoltarea 

competențelor digitale ale personalului angajat – O abordare statistică. 

 
 

6.  Utilizarea analizei cluster in analiza disparităților la nivelul Uniunii 

Europeane privind ponderea specialiștilor TIC în totalul forței de 

muncă ocupate. 

 

 

7.  Analiza statistică a dinamicii volumului vânzărilor la S.C.....................   Tomescu Dumitrescu 

Cornelia 8.  Sondajul de opinie. Studiu de caz.   



9.  Oportunităţi oferite de noile tehnologii informaţionale şi de 

comunicaţie  

serviciilor de ospitalitate  

 

 

Bălăcescu Aniela 

10.  Proiectarea si realizarea unui site de promovare a unei conferințe 

științifice 

 
 

11.  Cultura Internetului:  caracteristicile sale și influența acestora asupra 

comunicării globale a afacerilor 

 
 

12.  Analiza tehnicilor de promovare on-line utilizate de companiile din 

domeniul .. . . 

 
 

13.  Proiectarea si realizarea unui site de promovare a unei reviste    

14.  Impactul Social Media asupra industriei hoteliere   

15.  Strategii de Social Media utilizate pentru promovarea afacerilor   

16.  Dezvoltarea afacerilor folosind simularea în management   

17.  Analiza statistică a consumului populației în România în perioada....   

Daniela-Emanuela 

Dănăcică 

18.  Ocuparea și șomajul populației tinere (16-29 ani) în regiunea Sud-Vest 

Oltenia, în perioada... 

 
 

19.  Corelație și regresie în analiza legăturilor dintre fenomenele 

economice 

  

20.  Disparități de gen privind ocuparea, șomajul și salarizarea forței de 

muncă din Romania 

  

21.  Securitatea reţelelor wirelles cu ajutorul sistemelor de operare    

Stegăroiu Carina-Elena 

22.  Securitatea rețelelor de calculatoare   

23.  Securitatea afacerilor și a tranzacțiilor economice electronice   

24.  Realizarea unui site de comerţ electronic la o S.C.   

25.  Realizarea unui site de prezentare şi promovare a serviciilor pentru o 

S.C. 

 
 

26.  Soluţii informatice pentru integrarea sistemelor economice   

27.  Sisteme multimedia pentru învăţare asistată de calculator    

28.  Realizarea unui sistem informatic pentru urmărirea activităţii bugetare   

29.  Solutii E-learning in era digitala   

30.  Utilizarea TIC in munca de birou   

31.  Securitatea informatiilor in utilizarea serviciilor cloud   

32.  Dimensiunea economică a vlogging-ului  în România  
 

Zamfir 

Paul Bogdan 
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Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu 

Facultatea de Ştiinţe Economice 

Departamentul de Finanţe şi Contabilitate 

Domeniul: Contabilitate 

Programul de studiu: Control, Audit şi Expertiză Financiar-Contabilă 

Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă 

Studii universitare: de masterat 

Aprobat în CF din data de 10.04.2019 

 

TEME DE DISERTAŢIE   

pentru promoţia 2020 (anul univ. 2019-2020) 

 

Nr. 

crt. Titlu 

Numele si prenumele 

studentului 

Data 

depunerii 

cererii 

Coordonator 

1.  Metode de analiză a datelor privind investitiile nete in industria României   

Babucea Ana 

Gabriela 

2.  Analiza regresională a comertului exterior al României.   

3.  
Utilizarea analizei cluster in analiza disparităților socio-economice regionale 

in Romania/UE.  

  

4.  
Profitul și impozitul pe profit. Studiu comparativ la nivelul unui eșantion de 

firme din sectorul…………. 

  

Dobrotă Gabriela 
5.  Studiu privind obligațiile fiscale ale persoanelor juridice în România   

6.  Studiu privind impozitarea veniturilor în UE   

7.  Evaluarea patrimoniului și importanța auditului  la instituția….   

Medar Lucian-Ion 

8.  Importanța expertize contabile și a consultanței în domeniul bancar   

9.  
Asemănările și deosebirile între expertiza contabilă judiciară și controlul 

financiar 

  

10.  Contabilitatea decontărilor interbancare și importanța sistemelor de plăți   

11.  
Evidența și evaluarea creditelor privind estimarea acestora în bucket-uri 

conform IFRS 9 

  

12.  Contabilitatea rezultatului exercițiului și a repartizării acestuia    

Paliu-Popa Lucia 13.  Contabilitatea finanțării investițiilor din credite bancare și subvenții   

14.  Studiu privind organizarea contabilității la o casă de schimb valutar   



15.  Informația contabilă și gestiunea operațiunilor de leasing   

16.  Implicațiile fiscalității asupra contabilității la S.C. ....   

17.  Educație superioară și creștere economică în România în perioada.....   Daniela-Emanuela 

Dănăcică 18.  Dinamica migrației persoanelor înalt calificate în UE   

19.  

Studiu comparativ între reglementările contabile din România şi Standardele 

Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) privind contabilitatea 

subvenţiilor guvernamentale  

  

Ecobici Nicolae 

20.  

Studiu comparativ între reglementările contabile din România şi Standardele 

Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) privind provizioanele, 

datoriile şi activele contingente 

  

21.  
Studiu comparativ între reglementările contabile din România şi Standardele 

Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) privind deprecierea activelor  

  

22.  
Studiu comparativ între reglementările naţionale şi internaţionale privind 

beneficiile angajaţilor 

  

23.  
Studiu comparativ între reglementările naţionale şi internaţionale privind 

investiţiile imobiliare 

  

24.  

Misiunea de audit intern al performanței - îmbunătăţirea sistemului de 

evaluare a performanţelor profesionale ale personalului. Studiul de caz 

efectuat la o entitate publică 

  

Ciurlău Loredana 

25.  
Evaluarea riscurilor în pregătirea şi realizarea misiunilor de audit intern. 

Studiul de caz efectuat la o entitate publică 

  

26.  
Auditul de regularitate privind resursele umane  din cadrul instituţiilor 

publice. 

  

27.  Evaluarea riscului de audit şi a componentelor sale in instituțiile publice.   

28.  
Controlul calităţii pentru auditul informaţiilor financiare in instituțiile 

publice. 

  

29.  Frauda şi eroarea  obiect principal al activităţii de audit   

Florea Ianc Maria 

Mirabela 

30.  Managementul riscului      

31.  Modele de guvernanţă corporativă   

32.  
Reglementarea şi coordonarea auditului intern în sectorul public din 

România 

  

33.  Pregătirea şi derularea misiunilor de audit intern    

34.  Auditul financiar şi mediul întreprinderii    



35.  Metode de calculație în procesul decizional   

Bușan Gabriela 

36.  
Procesul de decizie managerială şi instrumente contabile utilizate în analiza 

deciziilor 

  

37.  Costurile în fundamentarea deciziilor manageriale   

38.  Bugetul costurilor-instrument privind conducerea producției    

39.  Abordări conceptuale ale contabilităţii manageriale   

40.  
Analiza financiară şi diagnosticarea întreprinderilor aflate în dificultate 

economică. Studiu  de caz la S.C. 

  

Căruntu Genu 

Alexandru 

41.  
Rolul indicatorilor financiari şi non-financiari în managementul 

performanţei firmei. Studiu  de caz la S.C. 

  

42.  Diagnosticul financiar si evaluarea întreprinderilor. Studiu  de caz la S.C.   

43.  
Analiza lichidități, solvabilității și capacității de plată – suport al deciziilor 

financiare. Studiu de caz la S.C. 
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Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor 

Departamentul de Finanţe şi Contabilitate 

Domeniul: Finanţe 

Programul de studiu: Bănci şi Asigurări 

Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă  

Studii universitare: de masterat 

Aprobat în CF din data de 10.04.2019 

 

 

TEME DE DISERTAŢIE  

pentru promoţia 2020 (an univ. 2019-2020) 

 

Nr. 

crt. 
Tema 

Numele Si Prenumele 

Studentului 

Data 

depunerii 

cererii 

Coordonator 

1.  Modalități, tehnici și instrumente de finanțare la nivelul comerțului 

internațional 

  
Dobrotă 

Gabriela 
2.  Riscuri și metode de gestionare a acestora în procesul de finanțare internaționlă   

3.  Produse bancare pentru finanțare   

Văduva Maria 

4.  Servicii bancare   

5.  Veniturile, cheltuielile, echilibrul financiar, solvabilitatea și rezultatele 

financiare ale societăților de asigurări 

  

6.  Tarifele de prime la asigurările de bunuri   

7.  Produse bancare pentru mobilizarea resurselor   

8.  Rolul Bancii Reglementărilor Internaţionale în asigurarea stabilităţii monetare 

şi financiare 

  

Chirtoc Irina 

Elena 

9.  Rolul Sistemul European de Supraveghere Financiară în asigurarea stabilităţii 

financiare a Uniunii Europene 

  

10.  Rolul Băncii Europene de Investiţii în sprijinirea agriculturii, alimentației și 

dezvoltării rurale 

  

11.  Măsuri de reducere a riscului valutar la .......... (o instituţie de credit)   

12.  Instrumente utilizate în analiza riscului de creditare la ………(o instituţie de 

credit) 

  



13.  Performanța financiară. Contul de profit și pierdere. Studiu de caz la 

SC............... 

  

Ecobici 

Loredana 

14.  Analiza principalilor indicatori ce exprimă rentabilitatea firmei. Studiu de caz 

la SC............... 

  

15.  Analiza rentabilității capitalului propriu. Studiu de caz la SC...............   

16.  Analiza rentabilității capitalului total. Studiu de caz la SC...............   

17.  Analiza dinamică rezultatului net al exercițiului. Studiu de caz la SC...............   

18.  Analiza rentabilității economice și financiare la S.C.    

Chirculescu 

Maria Felicia 

19.  Posibilități de finanțare a proiectelor de dezvoltare la S.C.   

20.  Rolul analizei financiare în diagnosticarea riscului de faliment la S.C.   

21.  Analiza echilibrului financiar-patrimonial la S.C.   

22.  Studiu privind obținerea unei finanțări nerambursabile la S.C.    
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