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Aprobat în CF din 26.03.2021
TEME DE LICENŢĂ
pentru promoţia 2022 (an univ. 2021-2022)
Nr.
crt.

Tema

Disciplina
Economie monetară

8.
9.

Planul Teritorial pentru o Tranziție Justă în Județul Gorj
Contextul macroeconomic al implementării în România a Planului Național de Redresare și
Reziliență
Structura capitalului și implicații asupra poziției și performanței financiare
Sustenabilitatea sistemului fiscal din România
Studiul privind guvernanța corporativă și gestiunea instituțiilor de credit
Studiul privind evidenţa depozitelor şi a împrumuturilor bancare
Studiul privind ratingul de credit și creditarea pe baza efectelor de comerț a persoanelor
juridice
Mobilitatea forței de muncă în Uniunea Europeană – prezent și perspective
Utilizarea metodelor de management în procesul decizional. Studiu de caz la SC..................

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Abordări economico+financiare ale asigurării la SC
Managementul prevenirii şi asigurării împotriva riscurilor în comerţul exterior
Intermedierea în asigurări şi reasigurări
Condiţiile generale şi speciale ale asigurărilor de persoane practicate în romania
Analiza statistică a evoluției pieței învățământului universitar în România în perioada....
Dinamica consumului populației în România în perioada ....

Asigurari si reasigurari
Asigurari si reasigurari
Asigurari si reasigurari
Asigurari si reasigurari
Econometrie
Econometrie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Economie monetară
Gestiune financiară
Fiscalitate
Gestiune Bancara
Gestiune Bancara
Gestiune Bancara
Macroeconomie
Management

Coordonator
Chiriţescu Dumitru
Dorel
Dobrotă Gabriela

Medar Ion Lucian
Țîrcă Diana Mihaela
Tomescu Dumitrescu
Cornelia
Văduva Maria
Dănăcică Daniela
Emanuela

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Impactul direct si indirect al coronavirus asupra intreprinderilor. efecte directe si indirecte Economia întreprinderii
asupra economiei
Analiză economicoAnaliza diagnostic a structurii patrimoniale. Studiu de caz la S.C.
financiară
Analiză economicoAnaliza performanțelor financiare pe baza indicatorilor de rezultate. Studiu de caz la S.C.
financiară
Sistemul documentelor
Evidența primară a creanțelor din livrări de bunuri și servicii la S.C. ....
contabile
Evidența primară a datoriilor față de terți la S.C. ..........
Sistemul documentelor
contabile
Aspecte teoretice şi practice privind organizarea contabilităţii de gestiune şi calculaţiei Contabilitate de gestiune
costurilor
Aspecte teoretice şi practice privind procedeele de calculaţie a costurilor
Contabilitate de gestiune
Aspecte teoretice şi practice privind metodele de evidență analitică a cheltuielilor de Contabilitate de gestiune
producție și de calculație a costurilor totale
Aspecte teoretice şi practice privind patrimoniul – obiect de studiu al contabilităţii
Bazele contabilității
Balanţa scorecard - instrument al raportării financiare
Modele de organziare a controlului de gestiune. Studiu de caz
Societatea comercială bancară
Studiu comparativ privind produsele de creditare oferite societăților comerciale de ........ (2
institutii de credit)
Studiu comparativ privind serviciile bancare oferite persoanelor fizice de ........ (2 institutie
de credit)
Studiu privind rolul garantarii creditelor in activitatea de creditare la ...... (o institutie de
credit)

Control de gestiune
Control de gestiune
Dreptul afacerilor
Operaţiunile instituţiilor
de credit

Enea Constanța
Căruntu Genu
Alexandru

Ecobici Nicolae

Buşan Gabriela

Duduiala Popescu
Lorena
Zamfir Paul Bogdan

Operaţiunile instituţiilor
de credit
Operaţiunile instituţiilor
de credit

Operaţiunile instituţiilor
de credit
Operaţiunile instituţiilor
Studiu de caz privind instrumentele de plata utilizate în Romania
de credit
Economia subterană in perioada 2000– 2020, tehnici de măsurare, cauze şi consecinţe
Macroeconomie
Rolul investiţiilor în economie. Factorii stimulatori şi factori care frânează investiţiile în Macroeconomie
România în perioada de actuala

Chirtoc Irina

Studiu privind produsele de economisire oferite de ........ (o institutie de credit)

Ceauşescu Ionuţ
Aurelian

35.
36.

Analiza pietei romanesti a publicitatii

Marketing

Florea Ianc Maria
Mirabela
Cheltuielile publice pentru sănătate. Studiu comparativ în România și în celelate state Finanţe
Chirculescu Felicia
membre ale Uniunii Europene
Maria
DECAN
DIRECTOR DEPARTAMENT,
Prof. univ dr. Chirițescu Dumitru Dorel
Conf. univ. dr. Căruntu Gebu Alexandru
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Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă
Studii universitare: de licenţă
Aprobat în CF din 26.03.2021
TEME DE LICENŢĂ
pentru promoţia 2022 (an univ. 2021-2022)
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Tema

5.
6.
7.

Datoria publică a României, sustenabilitatea datoriei publice în orizontul de timp 2020-2027
Planul Național de Redresare și Reziliență
Mecanismul European de Redresare și Reziliență
Analiza statistică comparativă a evoluției PIB pe locuitor în România şi în Zona Euro, în
perioada ….
Finanțarea pe termen mediu și lung. Studiu de caz
Implicațiile politicilor fiscale asupra dezvoltării economice. Comparații în plan european
Studiul privind contabilitatea operațiunilor de trezorerie

8.

Studiul privind contabilitatea imobilizărilor și a amortizării acestora

9.

Studiul privind cunoașterea clientelei și contabilitatea creditării persoanelor fizice

10.
11.
12.
13.

Metodologia contabilă a creditării bancare pe termen lung la S.C. ....
Organizarea contabilității drepturilor salariale aferente personalului la S.C.....
Informația contabilă și gestiunea datoriilor comerciale la S.C......
Contabilitatea activelor de trezorerie gestionate prin casieria unei firme la S.C. ....

Disciplina
Economie monetară
Economie monetară
Economie monetară
Statistică
Gestiune financiară
Fiscalitate
Contabilitatea instituţiilor
de credit
Contabilitatea instituţiilor
de credit
Contabilitatea instituţiilor
de credit
Contabilitate financiară I
Contabilitate financiară II
Contabilitate financiară II
Contabilitate financiară II

Coordonator
Chiriţescu
Dumitru Dorel
Babucea Ana
Gabriela
Dobrotă Gabriela

Medar Ion Lucian

Paliu-Popa Lucia

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

Implicațiile fiscalității asupra contabilității din perspectiva TVA la S.C.....
Marketingul viral pe retelele sociale
Analiza eficienţei muncii managerului şi echipei manageriale. Studiu de caz la SC................
Analiza statistică a pieței muncii în România, în perioada....
Impactul educației asupra șomajului în România, în perioada....
Analiza statistică a ocupării, șomajului și salarizării în Regiunea Sud-Vest Oltenia în
perioada...
Rolul intreprinderilor in dezvoltarea economica. Studiu de caz.
Analiza diagnostic a bonităţii financiare. Studiu de caz la S.C.

22.

Studiu de caz privind contabilitatea și fiscalitatea impozitului pe profit la S.C.

23.

Studiu de caz privind contabilitatea și fiscalitatea impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor la S.C. ....

24.

Studiu de caz privind contabilitatea și fiscalitatea contribuțiilor salariale la S.C.

25.
26.
27.
28.

Aspecte teoretice şi practice privind metodele de calculaţie în procesul decizional
Auditul public intern din România în contextul pandemiei COVID-19
Aspecte teoretice şi practice privind pregătire misiunii de audit intern
Aspecte teoretice şi practice privind documentele contabile

29.
30.
31.
32.
33.

Renasterea unui brend
Metododologia de exercitare a controlului financiar pentru verificarea respectării obligațiilor
față de personal, la nivelul unei instituții publice sau unei unități economice - studiu de caz
Controlul Curții de Conturi și finalitatea acestuia. Studiu de caz la....
Activități specifice într-o expertiză contabilă judiciară elaborată într-o speță penală. Studiu de
caz
Determinarea performanței financiare la S.C. prin intermediul soldurilor intermediare de
gestiune

Contabilitate și gestiune
fiscală
Marketing
Management

Neamţu Adina
Claudia
Tomescu
Dumitrescu
Cornelia

Econometrie
Econometrie
Econometrie

Dănăcică Daniela
Emanuela

Economia întreprinderii
Management financiar
Contabilitate și gestiune
fiscală
Contabilitate și gestiune
fiscală
Contabilitate și gestiune
fiscală
Contabilitate de gestiune
Audit intern
Audit intern
Bazele contabilității
Marketing

Enea Constanța
Căruntu Genu
Alexandru

Ecobici Nicolae

Buşan Gabriela
Florea Ianc Maria
Mirabela

Control financiar
Control financiar
Expertiză contabilă și
consultanță fiscală
Finanţe

Ciurlău Loredana

Chirculescu
Felicia Maria

34.
35.
36.

Analiza obligațiilor fiscale la S.C ...
Finante
Impozitele și taxele locale. Studiu de caz la Primăria ...
Finante
Cheltuielile publice pentru învățământ. Studiu comparativ în România și în celelate state Finante
membre ale Uniunii Europene
DECAN
DIRECTOR DEPARTAMENT,
Prof. univ dr. Chirițescu Dumitru Dorel
Conf. univ. dr. Căruntu Gebu Alexandru
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TEME DE LICENŢĂ
pentru promoţia 2022 (an univ. 2021-2022)
Nr.
crt.
1.
2.

Tema
Metode de clasificare utilizate în analiza datelor privind resursele de muncă și utilizarea lor la
nivelul regiunilor de dezvoltare/județelor României
Integrarea proceselor și utilizarea de pachete software de tip ERP de către întreprinderile din

România

Disciplina

Coordonator

Analiza datelor
Utilizarea internetului in
afaceri
Utilizarea internetului in
afaceri

Babucea Ana
Gabriela
Neamțu Adina
Claudia
Tomescu
Dumitrescu
Cornelia

3.

Avantajele utilizării serviciilor de Cloud Computing in afaceri

4.

GoogleAds si rolul sau in marketingul online

Marketing

5.

Analiza statistică a consumului alimentar al populaţiei României. Studiu de caz

Bazele statisticii

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Digitalizarea instituțiilor publice din România – oportunități și provocări
Dinamica afacerilor și digitalizarea
Website pentru promovarea circuitelor culturale
Digitalizarea economiei în România
Proiectarea, realizarea și implementarea unui site pentru o firmă
Digitalizarea instituțiilor publice din România – oportunități și provocări
Dinamica afacerilor și digitalizarea

Informatică economică
Informatică economică
Informatică economică
Informatică economică
Informatică economică
Informatică economică
Informatică economică

Balacescu Aniela

13.
14.

Website pentru promovarea circuitelor culturale
Promovarea unei afaceri în mediul online

15.

Arhitectura în domeniul economic
16.

Elaborarea unui sistem informatic de calcul al salariilor la o instituţie publică

17.

Analiza cost-beneficiu în vederea implementării proiectelor europene prin folosirea instrumentelor
Microsoft Excel
18.

Soluții informatice integrate pentru gestiunea afacerilor

19.

Compararea sistemelor de operare comerciale cu cele gratuite
20.

Sistem informatic pentru gestiunea materialelor în cadrul unui agent economic
21.

22.

23.

Social data şi Reţelele de socializare
Securitatea reţelelor telefonice
Sistem informatic pentru evidenţa serviciilor

Informatică economică
Sisteme de operare,
Birotică, Sisteme
informaţionale economice
Sisteme de operare,
Birotică, Sisteme
informaţionale economice
Sisteme de operare,
Birotică, Sisteme
informaţionale economice
Sisteme de operare,
Birotică, Sisteme
informaţionale economice,
Dezvoltarea site-urilor
WEB
Sisteme de operare,
Birotică, Sisteme
informaţionale economice,
Dezvoltarea site-urilor
WEB
Sisteme de operare,
Birotică, Sisteme
informaţionale economice
Sisteme de operare,
Birotică, Sisteme
informaţionale economice
Sisteme de operare,
Birotică, Sisteme
informaţionale economice
Sisteme de operare,
Birotică, Sisteme
informaţionale economice
Sisteme de operare,
Birotică, Sisteme
informaţionale economice

Stegăroiu Carina

24.

Realizarea unui sistem informatic de asistare a activităţilor specifice agenţiilor de şomaj din România

25.

Sistem informatic privind planificarea comenzilor de lucru într-o unitate
26.

Proiectarea unui sistem informatic în business

27.

Infrastructura Backup Enterprise DELL Avamar

DECAN
Prof. univ dr. Chirițescu Dumitru Dorel

Sisteme de operare,
Birotică, Sisteme
informaţionale economice
Sisteme de operare,
Birotică, Sisteme
informaţionale economice
Sisteme de operare,
Birotică
Sisteme de operare,
Birotică

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

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
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Domeniul: Administrarea Afacerilor
Programul de studiu: Economia comerțului, turismului și serviciilor
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă
Studii universitare: de licenţă
Aprobat în CF din 26.03.2021
TEME DE LICENŢĂ
pentru promoţia 2022 (an univ. 2021-2022)
Nr.
crt.
1.
2.

Tema
Fiscalitatea directă – efecte în plan financiar, economic și social
Cultura organizaţională de marketing

3.

Limbajul nonverbal si rolul sau in comunicare

4.
5.
6.

Piața.......în România
Piața.......în România

7.

Rolul comertului in economia circulară. Studiu de caz

8.

Serviciile de telecomunicatii in Romania. Studiu de caz

9.

Serviciile de sanatate sub impactul pandemiei Covid 19

10.

Evolutii ale comertului romanesc sub impactul pandemiei Covid 19
Aspecte ale organizării activităţii de management a resurselor umane la SC…….

11.

Digitalizarea serviciilor in Romania – realitati si perspective

Disciplina
Fiscalitate
Comunicare si negociere în
afaceri
Comunicare si negociere în
afaceri
Microeconomie
Microeconomie
Administrarea întreprinderii de
servicii
Antreprenoriat in comert
Administrarea întreprinderii de
servicii
Administrarea întreprinderii de
servicii
Antreprenoriat in comert
Managementul resurselor umane

Coordonator
Dobrotă Gabriela
Neamțu Adina
Claudia
Țîrcă Diana Mihaela

Rabontu Cecilia
Irina

Tomescu
Dumitrescu Cornela

12.

Analiza activității comerciale în unitățile turistice. Studiu de caz la S.C.

Analiză economico-financiară

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

Criza turismlui, intre depresie si porvocari in era post pandemie.
Posibiltati de redresare a firmelor dupa perioada covid 19
Agenția de turism, element de bază a lanțului turistic actual
Serviciile turistice oferite de un complex hotelier aflat pe litoralul românesc
Portofoliul de produse sau servicii în cadrul managementului strategic
Sistemele de management si globalizarea
Consumul şi venitul din punct de vedere al dezvoltării umane

Economia în turism
Economia întreprinderii
Marketing turistic
Marketing turistic
Management strategic
Management international
Prețuri și concurență

20.
21.

Economie europeană
Economie europeană

22.
23.

Concurența în transportul aerian în contextul crizei provocate de COVID-19
Impactul economico-social al Internetului asupra economiei de piață în contextul
pandemic
Gestionarea resurselor într-o întreprindere de servicii
Studiu asupra modului de valorificare a potenţialului ecoturistic al judeţului…

24.
25.
26.
27.
28.

Evolutia creditul de consum în Romania
Impactul noilor tehnologii asupra șomajului
Calitatea comunicării în afaceri - deziderat sau necesitate?
Fundamente teoretice ale eticii în afacerile internaționale
Analiza cheltuielilor totale ale firmei

Macroeconomie
Macroeconomie,
Comunicare comercială
Etică în afaceri
Analiza economico-finnciară

29.
30.
31.

Studiu privid impactul vizual al reclamelor asupra vanzarii de produse
Adoptarea euro - necesitate sau obligatie?
Locul si rolul statului in asigurarea dezvoltarii durabile

DECAN
Prof. univ dr. Chirițescu Dumitru Dorel

Mnagementul serviciilor
Managementul serviciilor

Marketing
Economie monetară şi financiară
Macroeconomie

Căruntu Genu
Alexandru
Enea Constanța
Sanda Gheorghe
Gabriel
Liviu Neamțu
Văduva Cecilia
Duduiala Popescu
Lorena
Mungiu-Pupăzan
Mariana Claudia
Ceauşescu Ionuţ
Aurelian
Zamfir Paul Bogdan
Ecobici Loredana
Mihaela
Florea Ianc Maria
Mirabela
Vasilescu Maria

DIRECTOR DEPARTAMENT,
Conf. univ. dr. Enea Constanța
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Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă
Studii universitare: de licenţă
Aprobat în CF din 26.03.2021
TEME DE LICENŢĂ
pentru promoţia 2022 (anul univ. 2021-2022)
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Tema
Analiza statistică a evoluției numărului de salariați, pe forme de proprietate și/sau activități
ale economiei naționale în România – studiu de caz pe perioada…
Facebook si Instagram în promovarea virtuala
Disparități regionale ale ocupării și șomajului în România
Concepția economică a lui....... și impactul acesteia asupra gândirii economice
contemporane
Aspecte ale procesului de pregătire şi integrare profesională a resurselor umane la
SC…………

Disciplina
Satistică
Marketing
Macroeconomie
Doctrine economice
contemporane
Managementul resurselor
umane
Management financiar

6.

Analiza diagnostic a structurii financiare a entităţii. Studiu de caz la S.C.

7.

Previziuni economice in urmatorii ani privind dezvoltarea intreprinderilor. Exemple Economia întreprinderii
concrete.
Investiţiile străine directe şi activitatea regională
Eficienta investițiilor
Șomajul - problemă globală a economiei mondiale
Eficienta investițiilor
Consumul - modalitate de apreciere a nivelului de trai
Prețuri și concurență
Evoluţia procesului investiţional în Romania
Eficienta investițiilor
Obiectivele strategice pe piața virtuală
Management strategic
Segmentarea pieței și poziționarea afacerii în mediul online
Management strategic
Internationalizarea pietelor virtuale
Marketing international

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Coordonator
Babucea Ana Gabriela
Neamțu Adina Claudia
Țîrcă Diana Mihaela
Tomescu Dumitrescu
Cornelia
Căruntu Genu
Alexandru
Enea Constanța
Văduva Cecilia

Neamțu Liviu

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Organizarea managementului producției la o întreprindere care foloseste tipul de productie
în masă
Organizarea managementului producției la o întreprindere care folosește tipul de producție
individual
Funcția de achiziție si comportamentul de achiziție al unei firme producătoare de
autoturisme

Managementul producției
Managementul producției

Managementul
aproviyionării și
desfacerii
Ajutorul acordat țărilor în dezvoltare de FMI
Economie europeană
Situația actuală privind economia de energie în România
Economie europeană
Relația România – BERD în actualul context pandemic
Economie europeană
Managementul serviciilor de interes general (apă, electricitate, termoficare, gaz, servicii Managementul serviciilor
urbane)
Fidelizarea clienţilor prin calitatea serviciilor
Managementul calităţii
Provocările managerilor din România în context pandemic
Managementul calităţii
Calitatea de profesionist a persoanei fizice în domeniul afacerilor
Dreptul afacerilor
Actul constitutiv al societății comerciale în contextul reglementărilor juridice în vigoare
Dreptul afacerilor
Aspecte privind motivarea angajaţilor în cadrul organizaţiilor private
Comportament
organizational
Analiza dinamică și structurală a rezultatului total al firmei
Analiză economicofinanciară
Importanța și rolul contractului de transport
Analiză economicofinancară
Analiza riscului de faliment cu ajutorul modelului Altman
Analiză economicofinancară
Scopul și rolul încheierii unui contract de vânzare
Tranzacţii comerciale
Studiu privind motivarea personalului
Marketing
Negocierea – modalitate de realizare a unei afaceri
Marketing
Economie monetară şi
Banca Nationala a Romaniei - autoritate monetara
financiară
Doctrine economice
Conceptia economica a lui Adam Smith si impactul sau asupra gandirii economice
contamporane
Cresterea si dezvoltarea durabila. Strategia Europa 2020 si Strategia de dezvoltare durabila Macroeconomie
a Romaniei

Sanda Gheorghe
Gabriel

Duduiala Popescu
Lorena
Mungiu-Pupăzan
Mariana Claudia
Zamfir Paul Bogdan
Ceauşescu Ionut
Aurelian

Ecobici Loredana
Mihaela

Florea Ianc Maria
Mirabela

Vasilescu Maria

DECAN
Prof. univ dr. Chirițescu Dumitru Dorel

DIRECTOR DEPARTAMENT,
Conf. univ. dr. Enea Constanța

