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Facultatea de St iinte Economice

Decanat  
 

TEME DE DISERTAŢIE PROPUSE PENTRU 
ANUL UNIVERSITAR 2020 – 2021 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea temei Disciplina 

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC: CONF. UNIV. DR. SORIN BLAJ 

1.   Managementul fiscal al impunerii veniturilor din salarii în România 

Management 
fiscal 

2.  
Managementul fiscal al cotei unice de impozitare în România / statele Uniunii Europene / 
Europa 

3.  Managementul fiscal al impozitului pe venit / profit în România  

4.  Managementul fiscal al taxei pe valoarea adăugată / accizelor în România 

5.  Managementul fiscal al contribuțiilor de asigurări sociale în România 

1.  
Analiza efectelor competiţiei fiscale asupra cotelor de impozit pe venit / impozit pe profit / 
taxă pe valoarea adăugată / contribuţii de asigurări sociale în România şi statele Uniunii 
Europene, în perioada 2000 – 2021 

Sisteme fiscale 
comparate 

2.  
Studiu comparativ privind fiscalitatea în România şi un stat vechi / nou membru al Uniunii 
Europene (Ex.: Irlanda / Polonia), în perioada 2000 – 2021 

3.  
Studiu comparativ privind evoluţia impozitului pe venit / impozitului pe profit / taxei pe 
valoarea adăugată / accizelor / contribuţiilor de asigurări sociale în România și un stat vechi 
/ nou membru al Uniunii Europene (Ex.: Irlanda / Polonia), 

4.  
Studiu comparativ privind evoluţia nivelului impozitului pe venit / impozitului pe profit / 
taxei pe valoarea adăugată / accizelor / contribuțiilor de asigurări sociale în statele vechi / 
noi membre ale Uniunii Europene, în perioada 2000 - 2021 

5.  
Studiu comparativ privind evoluția nivelului veniturilor fiscale / cheltuielilor publice în 
statele vechi / noi membre ale Uniunii Europene 

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC: CONF. UNIV. DR. MELANIA ELENA MICULEAC 

1.   Indicii bursieri utilizaţi în cadrul Bursei de Valori București 
Gestiunea 

portofoliului 
de valori 
mobiliare 

2.  Gestiunea portofoliu de valori mobiliare la S.C. ”…” S.A. 

3.  Tranzacţionarea acţiunilor la S.C. ”…” S.A. 

4.  Rentabilitatea şi riscurile asociate plasamentelor în acţiuni şi obligaţiuni 

5.  Emisiunea, evaluarea şi analiza titlurilor financiare în cadrul Bursei de Valori Bucureşti 

1.   Managementul comparativ al riscurilor la nivelul a două societăți pe acțiuni Management 
financiar 2.  Managementul comparativ al echilibrului financiar la nivelul a două societăți pe acțiuni 
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3.  Managementul financiar la S.C. ”…” S.A. 

4.  Analiza comparativă a cifrei de afaceri la nivelul a două societății pe acțiuni 

1.   Diagnosticul situaţiei financiare la nivelul unei entități economice 

Diagnostic 
financiar 

2.  Diagnosticul riscurilor întreprinderii 

3.  Diagnosticul productivităţii muncii la nivelul unei întreprinderi 

4.  Diagnosticul performanţelor financiare la nivelul unei entităţi economice 

5.  Diagnosticul financiar la nivelul unei societăţi comerciale 

6.  Diagnosticul valorii adăugate S.C. ”…” S.A. 

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC: CONF. UNIV. DR. IONEL GABRIEL DOBRIN 

1.   Analiza activităților manageriale în cadrul S.C. ... 

Managementul 
firmei 

2.  Organizarea și proiectarea structurii manageriale la S.C. … 

3.  Fundamentele specifice mediului organizațional 

4.  Procesul de motivare, antrenare şi comunicare organizaţională la S.C. … 

5.  Procesul de aplicare a metodelor manageriale moderne în cadrul firmelor contemporane 

1.   Trăsăturile specifice managementului european comparat 

Management 
european 
comparat 

2.  Particularitățile majore ale sistemelor manageriale internaționale 

3.  Analiza structurii organizatorice a unei companii multinaționale 

4.  Aplicarea noțiunilor privind leadership – ul la nivelul unităților organizaționale europene 

5.  Analiza managerială efectuată la nivel de companie în Uniunea Europeană 

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC: LECTOR UNIV. DR. ALEXANDRA DOROŞ 

1.   Guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice din România 

Audit intern şi 
guvernanţă 
corporativă 

2.  Planul de audit intern – modalități de elaborare și implementare 

3.  Organizarea activităţii de audit intern la … 

4.  Diagnosticul financiar vs. obținere a performanțelor financiare ale firmei 

5.  Organizarea și supervizarea activității de audit în România 

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC: LECTOR UNIV. DR. COSMINA PORUŢIU 

1. Politici economice aplicate în Uniunea Europeană. Studiu de caz 

Politici 
economice 
comunitare 

2. 
Calitatea României de ţară membră a Uniunii Europene – avantaje, riscuri, analize sectoriale 
etc. 

3. Uniunea Europeană în secolul XXI. Transformări structurale și instituționale 

4. Politica Monetară. Zona EURO: mecanisme și implicații 

1. Analiza stării economiei globale la finele anului 2020. Perspective pentru următorii ani 

Economie 
globală 

2. Riscuri globale: criza alimentară, probleme climatice etc. Măsuri necesare 

3. Analiza sărăciei în lume. Studiu de caz 

4. Efectele globalizării asupra economiilor emergente 

5. Potențialul economic al țărilor dezvoltate în economia globală 

1. 
Strategii și politici de gestiune a riscurilor bancare în condiții de criză. Studiu de caz la Banca 
... 

Managementul 
riscului bancar 

2. Administrarea riscului de creditare la Banca ... 
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3. Administrarea trezoreriei în bănci și a riscului de lichiditate. Studiu de caz la Banca ... 

                                           
NOTE: 
 
Cererile pentru LUCRĂRILE DE DISERTAŢIE se vor depune la secretariatul facultăţii (cu acordul cadrului didactic 
coordonator) până în data de 28.02.2021. 
 
Absolvenţii pot opta şi pentru alte teme, dar numai cu acordul cadrului didactic coordonator şi al Consiliului 
Facultăţii. 


