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Propuneri de teme pentru lucrarea de disertaţie
Master specializarea Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor
manageriale,
anul universitar 2016-2017

Prof. univ. dr. Burja Camelia

Disciplina: Analiza situaţiilor financiare
 Analiza activităţii S.C. pe baza situaţiilor financiare
 Fundamentarea deciziilor manageriale cu ajutorul situaţiilor financiare ala S.C
 Analiza gestionării patrimoniului firmei. Studiu de caz la S.C.
 Studierea corelaţiei lichiditate, solvabilitate, profitabilitate la S.C.
 Analiza performanţei la S.C.
 Analiza echilibrului financiar al S.C.
 Analiza eficienţei investiţiilor la S.C.
 Analiza fluxurilor de numerar la S.C.
 Analiza riscului operaţional la S.C.
 Analiza riscului financiar la S.C.
 Tehnici de analiză financiară folosite în fundamentarea deciziilor manageriale. Studiu de
caz la S.C.
 Analiza poziţiei financiare a firmei. Studiu de caz la S.C.
 Analiza situaţiei financiare a S.C. pe baza bilanţului contabil
 Analiza performanţei şi a riscului la S.C.
 Analiza surselor de finanţare şi posibilităţi de creştere a eficienţei economice la S.C.
 Analiza lichidităţii şi solvabilităţii la S.C., perspective conturate
 Tehnici financiare de analiză a profitabilităţii la S.C.
 Analiza lichidităţii şi implicaţii pentru gestionarea activelor la S.C.
 Gestionarea levierului financiar şi implicaţii pentru solvabilitatea şi performanţa S.C.

Conf. univ. dr. Tamaş Attila

 Mijloace şi instrumente utilizate pentru diagnosticul financiar


Influenţa structurii financiare a întreprinderii asupra performanţelor .Efectul de levier financiar



Analiza evoluţiei fondului de rulment,necesarului de fond de rulment şi a trezoreriei nete in perioada de
criză

 Diagnosticul riscului de exploatare şi al riscului financiar
 Capacitatea de autofinanţare a întreprinderilor în perioada de criză financiară
 Măsuri de contracarare a riscurilor financiare.
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1. Normalizare, standardizare, armonizare convergenţă în sectorul public
2. Performanţa financiară în termenii contabilităţii de casă şi ai normelor de contabilitate specifice
sectorului public.
3. Abordări naţionale şi internaţionale privind situaţia fluxurilor de trezorerie
4. Evenimentele ulterioare datei de raportare
5. Norme şi practici contabile naţionale şi internaţionale privind activele de patrimoniu/ activele de
infrastructură
6. Venituri din tranzacţii de schimb şi venituri din alte tranzacţii decât cele de schimb in
contabilitatea instituţiilor publice
7. Deprecierea activelor generatoare de fluxuri nemonetare
8. Prezentarea informaţiilor privind bugetul în situaţiile financiare
9. Active şi datorii contingente. Provizioane şi restructurare
10. Beneficiile angajaţilor.

Conf. univ. dr. Deaconu Sorin-Constantin








Raportul de expertiză judiciară – mijloc de probă în justiție. Exemplificare
Raportul de expertiză extrajudiciară. Exemplificare
Organizarea contabilității unui cabinet de expertiză contabilă
Persoana fizică autorizată versus entitatea economică
Norme și reguli profesionale privind expertul contabil
Indicatori de apreciere ai performanței unui cabinet de expertiză contabilă
Masteranzii pot propune și alte teme în funcție de particularitățile tranzacțiilor și
evenimentelor economice din cadrul entităților

Lect. univ. dr. Dănulețiu Adina






Raportul de evaluare la SC .....
Abordarea prin piață la S.C.
Abordarea prin venit la S.C
Abordarea prin active la S.C.
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