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Facultatea de St iinte Economice

Decanat  
 

TEME DE LICENŢĂ PROPUSE PENTRU 
ANUL UNIVERSITAR 2020 – 2021 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea temei Disciplina 

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC: CONF. UNIV. DR. SORIN BLAJ 

1.  
Analiza evoluţiei nivelului veniturilor fiscale / cheltuielilor publice / datoriei publice în 
România / statele Uniunii Europene  

Finanţe publice/ 
Buget şi 

trezorerie 
publică 

2.  Analiza evoluţiei bugetului public al României, în perioada 1999 – 2020 

3.  Analiza evoluţiei bugetului de stat al României, în perioada 1999 – 2020 

4.  
Analiza evoluţiei bugetului de asigurări sociale de stat / de sănătate al României, în 
perioada 1999 – 2020 

5.  
Analiza evoluţiei bugetului pentru infrastructură rutieră în România, în perioada 1999 – 
2020 

6.  
Analiza evoluţiei bugetelor locale în România/ bugetului local al municipiului Lugoj, în 
perioada 1999 – 2020 

7.  
Analiza evoluţiei absorbţiei fondurilor europene nerambursabile în România / statele 
Uniunii Europene, în perioada 2007 – 2020 

1.  Analiza evoluției cotei unice în România / Uniunea Europeană/ Europa 

Fiscalitate 

2.  Analiza evoluției impunerii veniturilor din salarii în România, în perioada 2000 – 2021 

3.  
Analiza evoluţiei impozitului pe venit / impozitului pe profit / impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor / taxei pe valoarea adăugată / accizelor / contribuţiilor de asigurări 
sociale în România, în perioada 1999 – 2020 

4.  
Analiza reformei sistemului de impunere a veniturilor persoanelor fizice / veniturilor 
persoanelor juridice / consumului în România, după 1989, şi implicaţiile acesteia 

5.  
Studiu comparativ privind evoluţia impozitului pe venit / impozitului pe profit / taxei pe 
valoarea adăugată / accizelor / contribuţiilor de asigurări sociale în România şi statele 
vechi / noi membre ale Uniunii Europene, în perioada 2000 – 2021 

6.  
Analiza competiţiei fiscale în privinţa impozitului pe venit / impozitului pe profit / taxei pe 
valoarea adăugată / accizelor / contribuţiilor de asigurări sociale în România şi statele 
vechi / noi membre ale Uniunii Europene, în perioada 2000 – 2021 

7.  
Analiza importanţei impozitului pe venit / impozitului pe profit / taxei pe valoarea 
adăugată / accizelor / contribuţiilor de asigurări sociale în realizarea veniturilor fiscale în 
statele Uniunii Europene, în perioada 2006 – 2019 

8.  Studiu comparativ privind nivelul accizelor în România și statele Uniunii Europene 
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COORDONATOR ŞTIINŢIFIC: CONF. UNIV. DR. MELANIA ELENA MICULEAC 

1.  Contabilitatea, gestiunea și analiza echilibrului financiar la S.C. ’’…’’ S.R.L. Bazele 
contabilităţii 2.  Contabilitatea şi analiza cheltuielilor materiale la S.C. ”…” S.R.L. 

1.  Analiza principalelor categorii de cheltuieli la S.C. ”…” S.R.L. 

Analiză 
economico – 

financiară  

2.  Analiza situaţiei financiare la S.C. ”…” S.R.L. 

3.  Analiza efectelor asigurării și utilizării resursei umane la S.C. ”…” S.R.L. 

4.  Diagnosticul performanțelor economico – financiare la S.C. ”…” S.R.L. 

5.  
Analiza gestiunii resurselor financiare și implicațiile asupra principalelor criterii de analiză 
financiară 

6.  Analiza poziției financiare la S.C. ”…” S.R.L. 

7.  Analiza flexibilității financiare a unei societăți comerciale pe baza tablourilor de fluxuri 

8.  Diagnosticul riscurilor întreprinderii 

9.  Diagnosticul poziţiei financiare la S.C. ”…” S.R.L. 

10.  Analiza productivităţii muncii la S.C. ”…” S.R.L. 

1.  Gestiunea şi analiza activelor imobilizate la S.C. ”…” S.R.L. Gestiunea 
financiară a 

firmei 
2.  Gestiunea şi analiza activelor circulante la S.C. ”…” S.R.L. 

3.  Gestiunea şi analiza resurselor materiale la S.C. ”…” S.R.L. 

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

1.  Structura capitalului întreprinderii. Studiu de caz la S.C. ... 

Economia 
întreprinderii 

2.  Starea economică generală a întreprinderii. Studiu de caz la S.C. ... 

3.  Relevanța grupurilor societare în economie 

4.  Tipologia întreprinderilor și principalii factori de influență ai acestora 

5.  Caracteristicile predominante ale întreprinderilor mici și mijlocii 

1.  Procesul de diagnoză elaborat la nivel de companie. Studiu de caz la S.C. ... 

Evaluarea  
firmei 

2.  Aspecte importante privind procedurile de demarare și derulare a evaluării la S.C. ... 

3.  
Aspecte fundamentale ce caracterizează misiunea de evaluare a întreprinderii. Exemplu 
la S.C. ... 

4.  
Procesul de evaluare specific unei întreprinderi prin intermediul planului de afaceri. 
Aplicație la S.C. ... 

5.  Evaluarea riscurilor întâlnite la nivel de întreprindere. Studiu de caz la S.C. … 

1.  Prezentarea structurii generale specifice sistemului de asigurări românesc 

Asigurări şi 
reasigurări 

2.  Elementele tehnice ale asigurărilor românești 

3.  Analiza riscurilor asigurate la S.C. ... 

4.  Asigurarea generală a bunurilor practicată la societatea de asigurare … 

5.  Evidențierea riscului de avarii și a riscului de furt la societatea de asigurare... 

1. Noțiuni generale privind investiţiile. Studiu aplicativ la S.C. … 

Investiţii şi risc 

2. Analiza surselor de finanțare ale investițiilor atrase la S.C. ... 

3. Reflectarea riscului specific proceselor investiționale la S.C. ... 

4. Eficiența economică ce caracterizează decizia de investire 

5. Managementul global al riscurilor întâlnite la nivel de corporație 
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COORDONATOR ŞTIINŢIFIC: CONF. UNIV. DR. ADRIAN NICOLAE MATEIA 

1.  Analiza statistică a cifrei de afaceri în cadrul S.C. … 

Statistică 
economică/ 
Econometrie 

2.  Analiza statistică a profitului în cadrul S.C. … 

3.  Analiza statistică a populației urbane din … 

4.  Previzionarea cifrei de afaceri la SC … 

5.  Previzionarea profitului la S.C.... 

1.  Analiza prezenţei în mediul virtual a S.C. … 

Informatică 
economică 

2.  Metode de promovare online a S.C. … 

3.  Securitatea plăților electronice 

4.  Optimizarea Seo a site-ului... 

5.  Evoluția comerțului electronic 

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC: LECTOR UNIV. DR. COSMINA PORUŢIU 

1.  Piaţa muncii în România în perioada 2001 – 2020 

Microeconomie/ 
Macroeconomie 

2.  Analiza evoluţiei şomajului în România, în perioada 2001 – 2020 

3.  Analiza evoluţiei inflaţiei în România, în perioada 2001 – 2020 

4.  Politica socială românească în contextul integrării în Uniunea Europeană 

5.  Veniturile, cheltuielile şi consumul populaţiei din România în perioada 2001 – 2020 

6.  Evoluția PIB în România și țările U.E. în perioada 2000 – 2020. Cauze și tendințe 

1.  Dezvoltarea aptitudinilor şi funcţiilor manageriale în economia de piaţă 

Management 
general/ 

Managementul 
resurselor 

umane 

2.  Funcţia de previziune a procesului de management la SC … 

3.  Tendinţe actuale privind structurile organizatorice ale firmelor. Studiu de caz la SC … 

4.  
Aspecte legate de motivare ca armă strategică în managementul companiei. Studiu de 
caz la SC … 

5.  Analiza recrutării, selecţiei şi integrării personalului în muncă la SC … 

6.  
Creşterea eficienţei managementului firmei prin perfecţionarea funcţiei de control. 
Studiu de caz 

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC: LECTOR UNIV. DR. ALEXANDRA DOROŞ 

1.  Contabilitate și analiză a performanțelor economice. Studiu de caz la SC … 

Contabilitate 
financiară 

2.  Politici contabile utilizate în contabilitatea activelor imobilizate la SC … 

3.  Modalităţi de reflectare în contabilitate a impozitelor şi taxelor  

4.  Elaborarea situațiilor financiare anuale. Studiu de caz la SC … 

5.  Contabilitatea şi analiza drepturilor şi obligaţiilor salariale 

1.  Codul de procedură fiscală vs. controlul fiscal al TVA/Impozit pe profit 

Control şi audit 
financiar 

2.  Aspecte privind controlul fiscal privind persoanele fizice 

3.  Auditul financiar vs. Auditul statutar 

4.  Rolul controlului intern într-o entitate / instituţie 

5.  Inventarierea – procedură obligatorie de verificare a patrimoniului 

1.  Managementul riscurilor bancare 
Gestiune 
bancară 

2.  Riscul privind creditarea persoanelor fizice / juridice 

3.  Practici și modalități de creditare 
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4.  Managementul privind gestionarea depozitelor la I.B. (I.C.) și I.F.N. 

5.  Rolul auditului intern în instituţiile de credit din România 

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC: LECTOR UNIV. DR. FLORENTINA HĂLMĂGEANU 

1.  Rolul politicii de produs în activitatea întreprinderii. Studiu de caz la S.C. ...  

Marketing 
general 

2.  Strategiile de preț și rolul acestora în activitatea S.C.... 

3.  Importanța politicii de distribuție pe piața S.C. ... 

4.  Comunicarea și activitatea promoțională în cadrul strategiei de marketing la S.C. ... 

5.  Influența factorilor endogeni și exogeni în promovarea vânzărilor la S.C. ... 

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC: ASISTENT UNIV. DR. MARIA BARABAȘ 

1. Riscul creditării. Studiu de caz la banca … 

Monedă şi credit 

2. 
Măsurile BNR în situații de criză. Studiu privind măsurile luate de BNR în contextul 
generat de pandemie în 2020 

3. Locul și rolul cardurilor în sistemul bancar românesc 

4. Dobânda bancară și implicațiile sale 

5. FMI și rolul său în economia românească 

1.  
Analiza evoluției cursului de schimb în România în perioada 2010 – 2019. Cauze și 
implicații 

Relaţii financiar-
monetare 

internaţionale 

2.  Riscul de țară și implicațiile acestuia în creditarea internațională 

3.  Rolul certificatului de origine în comerțul internațional 

4.  Contractele forward și futures 

5.  Strategii de politică monetară pe plan internațional 

1. 
Studiu comparativ privind creditarea persoanelor fizice înaintea și în timpul pandemiei cu 
coronavirus la banca ... 

Operațiunile 
instituțiilor de 

credit 

2. Rolul și impactul economic al creditelor de consum 

3. Studiu privind managementul instrumentelor și modalităților de plată 

4. Teoria și gestionarea riscului în procesul creditării 

5. Supravegherea bancară și rolul acesteia în asigurarea stabilității financiare 

 
NOTE: 
 
Cererile pentru LUCRĂRILE DE LICENŢĂ 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.  

 
  
 


