Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Facultatea de Ştiinţe Economice
Departamentul de Management și Administrarea Afacerilor
Domeniul: Administrarea Afacerilor
Programul de studiu: Antreprenoriat și administrarea afacerilor
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă
Studii universitare: de master
Aprobat în CF din 26.03.2021

TEME DISERTAȚIE
pentru promoţia 2022 (an univ. 2021-2022)

Nr.
crt.

Tema

1.

Biomonetarismul sau reactivitatea monetară, în condițiile expansiunii monetare din România în perioada
2015-2020

2.

Tehnici diverse de publicitate în mediul online

3.

Campanii de marketing axate pe branduri de succes

4.

Producția și consumul durabil în economia contemporană

5.

Implementarea obiectivelor Agendei 2030. Studiu de caz la nivelul unei organizații

6.

Circuitul decizional specific operaţiilor de investiţii. Studiu de caz la SC.............

7.

Circuitul decizional specific operaţiilor de finanţare. Studiu de caz la SC..............

Disciplina

Coordonator
Chiriţescu
Dumitru Dorel

Publicitate şi campanii
de marketing
Publicitate şi campanii
de marketing
Dezvoltare durabilă și
progres economic
Dezvoltare durabilă și
progres economic
Metode calitative şi
cantitative de asistare a
deciziei în afaceri
Metode calitative şi
cantitative de asistare a
deciziei în afaceri

Neamțu Adina
Claudia
Țîrcă Diana
Mihaela

Tomescu
Dumitrescu
Cornelia

8.

Competenţe şi
oportunităţi
antreprenoriale
Competenţe şi
Servicii integrate pentru antreprenori. Studiu de caz
oportunităţi
antreprenoriale
Competenţe şi
Antreprenoriat in domeniu IT si oportunitati in economia digitala
oportunităţi
antreprenoriale
Competenţe şi
Antreprenoriatul in mediul on line in Romania- specificitate si evolutie
oportunităţi
antreprenoriale
Domenii de afaceri dezvoltate în mediul virtual
Antreprenoriat şi
dezvoltarea afacerilor
Managementul strategic în turism
Antreprenoriat şi
dezvoltarea afacerilor
Metode manageriale folosite în cadrul destinaţiilor turistice pentru creşterea gradului de relaxare Economie managerială
a consumatorilor
Abordări în căutarea unui portret de lider emblematic pentru viața economică a secolului nostru
Managementul
performanţei şi
consultanţă în afaceri
Managementul unei firme internationale cu afaceri în domeniul IT
Managementul
performanţei şi
consultanţă în afaceri
Strategii și metode utilizate pentru atragerea clienților
Simulare
antreprenorială
Noi provocări pentru promovarea antreprenorilor locali
Simulare
antreprenorială
Model strategic de analiză a comunicării în cadrul organizațiilor non-guvernamentale
Simulare
antreprenorială
Proiectarea unui strategii digitale. Studiu de caz
Simulare
antreprenorială
COMPETIŢIA DE MONOPOL PE PIAŢA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR
Principiile şi practicile
dezvoltării regionale
Rolul serviciilor de consultanta in finantarea afacerilor. Studiu de caz

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

Rabontu Cecilia
Irina

Neamțu Liviu
Enea Constanţa

Sanda Gheorghe
Gabriiel

Bălăcescu Aniela

Văduva Cecilia

22.

POLITICI DE DIFERENŢIERE A PREŢURILOR LA NIVEL DE MONOPOL

23.

Principiile și legile care guvernează negocierea

24.

Resurse necesare în inițierea și dezvoltarea unei afaceri

25.
26.

Despre procesul de digitalizare a afacerilor în România
Rolul comunicarii in activitatea manageriala

27.

Turismul ca instrument de dezvoltare regională

28.
29.
30.

Uniunea Europeană in secolul 21. Transformari structurale si institutionale
Politica de coeziune a Uniunii Europene
Politici si strategii de dezvoltare locala in Uniunea Europeana si Romania. Studii de caz

DECAN
Prof. univ dr. Chirițescu Dumitru Dorel

Principiile şi practicile
dezvoltării regionale
Managementul
proiectelor europene
Antreprenoriat și
dezvoltarea afacerilor
Antreprenoriat și
dezvoltarea afacerilor
Comunicare
antreprenorială
Dezvoltare durabilă şi
progres economic

Duduiala Popescu
Lorena
Zamfir Paul
Bogdan

Mungiu-Pupăzan
Mariana Claudia

Vasilescu Maria

DIRECTOR DEPARTAMENT,
Conf. univ. dr. Enea Constanța

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 master
Aprobat în CF din 26.03.2021
TEME DISERTAŢIE
pentru promoţia 2022 (an univ. 2021-2022)
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Tema
Analiza datelor privind investițiile nete realizate în Romania, pe surse de finanțare – Studiu de
caz pe perioada….
Metode de analiză a datelor privind resursa umană la nivelul unei organizații.
Analiza evoluției principalilor indicatori macroeconomici ai României/Uniunii Europene
utilizând produse software specializate de analiza a datelor.

Disciplina

Coordonator

Analiza datelor
Analiza datelor
Analiza datelor

Contabilitate financiară
aprofundată
Contabilitate financiară
Informația contabilă și gestiunea operațiunilor derulate printr-o firmă de curierat
aprofundată
Organizarea sistemului informațional-contabil în condițiile finanțării activității din fonduri Contabilitate financiară
nerambursabile
aprofundată
Organizarea contabilităţii tranzacţiilor internaţionale de bunuri la S.C. ….
Contabilitatea
tranzacţiilor de comerţ
exterior
Studiul privind standardele și normele de efectuare a expertizei contabile
Expertiză financiar
contabilă şi consultanţă
Studiul privind exercitarea consultanței financiare la societățile comerciale
Expertiză financiar
contabilă şi consultanţă
Studiul privind etapele premergătoare și modul de redactare a raportului de expertiză contabilă
Expertiză financiar
contabilă şi consultanţă

Babucea Ana
Gabriela

Politici și opțiuni contabile privind finanțarea activelor imobilizate la S.C. ....

Paliu Popa Lucia

Medar Ion Lucian

11.

Politici și practici fiscale în domeniul impozitelor directe. Comparații în plan european

12.

Stabilirea și colectarea creanțelor fiscale

13.

Implicații ale gradului de fiscalitate asupra comportamentului contribuabililor

14.

Analiza diagnostic a gradului de dependență financiară. Studiu de caz la S.C.

15.
16.

Analiza diagnostic a echilibrului financiar și corelația cu performanțele entității. Studiu de caz la
S.C.
Analiza diagnostic şi evaluarea firmei. Studiu de caz la S.C.

17.

Importanţa ratelor de rentabilitate în realizarea diagnosticului financiar. Studiu de caz la S.C.

18.

Analiza statistică a veniturilor și cheltuielilor populației în România, în perioada...

19.

Analiza comparativă a evoluției calității vieții în țările Uniunii Europene, în perioada....

20.

Analiza calității vieții și a gradului de sărăcie a populației României în perioada....

21.

Analiza SWOT a profesiei de expert contabil și contabil autorizat din România

22.

Tratamentul contabil al imobilizărilor necorporale (IAS 38)
23.

Tratamentul contabil al activelor imobilizate deținute în vederea vânzării și activități întrerupte
(IFRS 5)

24.

Tratamentul contabil al activităților agricole (IAS 41)
25.

Studiu comparativ privind profesia de expert contabil în U.E.

Politici și practici
fiscale
Politici și practici
fiscale
Politici și practici
fiscale
Diagnostic financiar si
evaluarea firmei
Diagnostic financiar si
evaluarea firmei
Diagnostic financiar si
evaluarea firmei
Diagnostic financiar si
evaluarea firmei
Metodologia cercetării
științifice în economie
Metodologia cercetării
științifice în economie
Metodologia cercetării
științifice în economie
Doctrină și deontologie
a profesiei contabile
Standarde
internaționale de
raportare financiară
Standarde
internaționale de
raportare financiară
Standarde
internaționale de
raportare financiară
Doctrină și deontologie
a profesiei contabile

Dobrotă Gabriela

Căruntu Genu
Alexandru

Dănăcică Daniela
Emanuela

Ecobici Nicolae

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Contabilitate și
Imaginea fidelă a poziției financiare reflectată prin intermediul situațiilor financiare la o instituție
evaluare în instituțiile
publică din România
publice și de credit
Audit şi guvernanţă
Conceptul de continuitate in abordarea auditului financiar.
corporativă
Minimizarea riscurilor de eroare și fraudă prin audit financiar.
Audit şi guvernanţă
corporativă
Obligatii si raspunderi la nivelul profesiei de auditor statutar din Romania in baza noilor Audit şi guvernanţă
reglementari;
corporativă
Audit şi guvernanţă
Planificarea ca strategie in misiunile de audit .
corporativă
Auditarea instituțiilor
Auditul performanței unei instituții publice (învățământ/ sănătate/ administrație)
publice
Auditarea instituțiilor
Auditul intern privind politica de personal într-o instituție publică
publice
Auditarea entităților de interes public - particularități și riscuri pentru audit
Auditarea instituțiilor
publice
Raportul de audit: provocări şi limite
Auditarea instituțiilor
publice
Aspecte comparative privind taxa pe valoarea adăugată în România și în celelalte state membre Politici şi practici
ale Uniunii Europene
fiscale
Îndatorarea și efectele acesteia asupra performanțelor întreprinderii. Studiu de ca la S.C.
Politici şi practici
fiscale
Aspecte comparative privind impozitul pe profit în România și în celelalate state membre ale Politici şi practici
Uniunii Europene
fiscale
Structura si dinamica veniturilor fiscale în România și în celelalte state membre ale Uniunii Politici şi practici
Europene
fiscale
Analiza cheltuielilor totale ale firmei
Analiza rezultatelor
firmei
Importanța și rolul contractului de transport
Analiza rezultatelor
firmei
DECAN
Prof. univ dr. Chirițescu Dumitru Dorel

Florea Ianc Maria
Mirabela

Ciurlău Loredana

Chirculescu
Felicia Maria

Ecobici Loredana
Mihaela
Ecobici Loredana
Mihaela

DIRECTOR DEPARTAMENT,
Conf. univ. dr. Căruntu Genu Alexandru

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Facultatea de Ştiinţe Economice
Departamentul de Finanțe și contabilitate
Domeniul: Finanţe
Programul de studiu: Finanțe și guvernanță publică europeană
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă
Studii universitare: de master
Aprobat în CF din 26.03.2021
TEME DISERTAŢIE
pentru promoţia 2022 (an univ. 2021-2022)
Nr.
crt.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tema
Analiza convergentei reale la nivelul statelor membre UE utilizând metode specifice de analiză a
datelor.
Studiul privind originile, construcția și consolidarea Uniunii Europene

Disciplina
Analiza datelor

Guvernanţa UEsistemul instituţional şi
decizional
Studiul privind formele de guvernanță ale UE
Guvernanţa UEsistemul institutional si
decizional
Corelații între performanța financiară, politica de dividend și valoarea companiei. Studiu de caz
Finanțe manageriale
Efectele pandemiei Covid – 19 asupra performanțelor economico- financare la nivelul Finanțe manageriale
companiilor
Analiza riscului in
Economisirea şi fiscalitatea-factori restrictivi ai consumului
asigurari
Analiza riscului in
Modalităţi de abordare a distiribuirii venitului şi averii
asigurari
Asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele produse terţilor prin accidente de autovehicule
Analiza riscului in
asigurari
Managementul asigurării mărfurilor în timpul transportului
Analiza riscului in
asigurari

Coordonator
Babucea Ana
Gabriela

Medar Ion Lucian

Dobrotă Gabriela

Văduva Maria

10.

Rolul și importanța indicatorilor de rezultate

11.

Analiza dinamică și structurală a cifrei de afaceri la nivel microeconomic

12.

Analiza indicatorilor de rezultate care exprimă profitabilitatea unei firme

13.

Analiza diagnostic de tip factorial a cifrei de afaceri la nivel microeconomic

14.

Absortia de fonduri europene in perioada 2014-2020

15.

Studiu privind sursele de finanțare din fonduri europene pentru intreprinderi mici si mijloci.
Studiu de caz......

16.

Finanțarea proiectelor din fonduri europene la ......(o instituție publică)

17.

Elaborarea, implementarea si evaluarea proiectelor finantare din fonduri europene. Studiu de caz
la.....

DECAN
Prof. univ dr. Chirițescu Dumitru Dorel

Tranzacții de comerț
exterior
Tranzacții de comerț
exterior
Tranzacții de comerț
exterior
Tranzacții de comerț
exterior
Accesarea şi
administrarea
fondurilor europene
Accesarea şi
administrarea
fondurilor europene
Accesarea şi
administrarea
fondurilor europene
Accesarea şi
administrarea
fondurilor europene

Ecobici Loredana
Mihaela

Chirtoc Irina

DIRECTOR DEPARTAMENT,
Conf. univ. dr. Căruntu Genu Alexandru

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Facultatea de Ştiinţe Economice
Departamentul de Management și Administrarea Afacerilor
Domeniul: Management
Programul de studiu: Managementul Dezvoltării Afacerilor
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă
Studii universitare: de masterat
Aprobat în CF din 26.03.2021
TEME DISERTAŢIE
pentru promoţia 2022 (anul univ. 2021-2022)
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tema
Măsuri de creștere a coeziunii sociale și susținerea ocupării forței de muncă în județul Gorj, în
condițiile aplicării Planului Teritorial pentru o Tranziție Justă
Corelația dintre creșterea datoriei publice și creșterea economică, studiu de caz economia
României în perioada 2015-2020
Impactul restructurării CEO asupra economiei județului Gorj, în contextul Planului Teritorial
pentru o Tranziție Justă
Mixul de marketing si noile sale abordari din marketingul virtual
Strategiile de marketing in lumea actuala
Dezvoltarea rurală durabilă prin intermediul grupurilor de acţiune locală.

7.

Politica dezvoltării regionale şi implicaţiile sale asupra economiei româneşti

8.

Riscuri asociate procesului decizional la SC........

9.

Fundamentarea deciziilor manageriale pe baza ratelor la SC............

10.

Decizii specifice activității de exploatare. Studiu de caz la SC.............

Disciplina

Coordonator

Chiriţescu
Dumitru Dorel

Marketing strategic
Marketing strategic
Dezvoltare durabilă și
progres economic
Principiile și practicile
dezvoltării regionale
Metode calitative şi
cantitative de asistare a
deciziei în afaceri
Metode calitative şi
cantitative de asistare a
deciziei în afaceri
Metode calitative şi
cantitative de asistare a
deciziei în afaceri

Neamțu Adina
Claudia
Țîrcă Diana
Mihaela

Tomescu
Dumitrescu
Cornelia

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Strategiile afacerilor cu produse standardizate

Strategii în afaceri si
planificare
Managementul afacerilor online
Strategii în afaceri si
planificare
Rolul bilanţului contabil în realizarea diagnosticului financiar. Studiu de caz la S.C.
Managementul
financiar în afaceri
Ratele financiare de structură a capitalurilor întreprinderii- indicatori de apreciere a rentabilităţii Managementul
acesteia. Studiu de caz la S.C.
financiar în afaceri
Lumea reala a afacerilor si modalitati de desfasurare a afacerilor in mod eficient
Economie managerială
Principiile moderne și metode de management aplicate in cadrul firmelor de succes
Economie managerială
Probleme apărute în intreprinderi in societăți afectate d e crize
Economie managerială
Comportamentul consumatorului si solutii propuse de manageri in vederea atragerii acestora
Economie managerială
Managementul
Managementul unei firme internationale cu afaceri în domeniul vânzării bunurilor de larg
companiilor în context
consum
global
Managementul
Managementul ameliorarii continue la o firmă cu afaceri internationale
companiilor în context
global
Principiile şi practicile
Politica de ofertă la s.c.
dezvoltării regionale
Principiile şi practicile
Politica de rerere la s.c.
dezvoltării regionale
Metodologia cercetării
Analiza legăturii dintre educației, sănătate și creștere economică în România, în perioada...
științifice în economie
Managementul
Principiile și legile care guvernează negocierea
proiectelor europene
Managementul
Finanțarea monetară a deficitului bugetar și impactul acesteia
proiectelor europene
Managementul
Politicile fiscal-bugetare, pandemia și disprețul față de principii
proiectelor europene
Managementul competențelor în România
Managementul
proiectelor europene

Neamţu Liviu

Căruntu Genu
Alexandru

Enea Constanța

Sanda Gheorghe
Gabriel

Văduva Cecilia
Dănăcică Daniela
Emanuela

Duduiala Popescu
Lorena

28.

Managementul noilor forme de muncă - telelucrul şi organizaţia virtuală
29.

Managementul echipelor multiculturale

30.

Obiective ale politicii de dezvoltare durabilă a României

31.

Binomul dezvoltare durabilă-bunăstare în lumina progresului economic

32.

Poziția UE pe probleme de mediu în contextul global actual

33.

Stabilitatea financiara - obiectiv al bancilor centrale?

DECAN
Prof. univ. dr. Chirițescu Dumitru Dorel

Resurse umane şi
comportament
organizaţional
Resurse umane şi
comportament
organizaţional
Dezvoltare durabilă și
progres economic
Dezvoltare durabilă și
progres economic
Politici economice
europene

Mungiu-Pupăzan
Mariana Claudia

Zamfir
Paul Bogdan

Vasilescu Maria

DIRECTOR DEPARTAMENT,
Conf. univ. dr. Enea Constanța

