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1. Aspecte contabile și fiscale privind proiectele sociale, comunitare și de mediu. Studiu de caz.... 

2. Particularități privind contabilitatea și fiscalitatea activităților din domeniul media (radio, 

televiziune, presă scrisă, etc.). Studiu de caz la SC „X” SRL. 

3. Politici și tratamente contabile privind serviciile de ride-sharing (Uber, Bolt, etc.). Studiu de caz.... 
4. Contabilitatea și raportărea financiară a provizioanelor, activelor contingente și datoriilor 

contingente conform IAS 37.   

5. Practici de raportare financiară și non-financiară în companiile producătoare de ........  
6. Politici contabile specifice activelor non-curente din companiile de transport aerian. Studiu de caz 

la SC „X” SRL. 
7. Tratamente și politici contabile privind operațiunile efectuate între entităţile afiliate. Studiu de 

caz la SC „X” SRL. 
8. Practici de evaluare și recunoaștere a activelor în cadrul unei grădini zoologice. Studiu de caz la 

SC „X” SRL. 

9. Raportarea performantelor sociale si de mediu de catre companiile listate la BVB  
10. Radiografierea transformărilor din profesiei contabile – competenţele actuale vs competenţele 

viitoare ale profesionistului contabil, tipuri de schimbări şi strategii ale firmelor de contabilitate 
11. Impactul raportărilor financiar-contabile asupra prețului de pe piață de capital al titlurilor de 

valoare listate 
12. Tehnici și metode statistico-econometrice utilizate pentru măsurarea si modelarea riscului, pe 

baza informațiilor financiar-contabile. 
13. Contabilitate fără contabil. Mit sau realitate ? 
14. Studiu privind schimbările de impact în contabilitate și fiscalitate. 
15. Economia circulară – parte componentă a dezvoltării durabile. Studiu privind contribuția 

profesioniștilor contabili la promovarea modelelor de afaceri circulare.   
16. Studiu privind rolul contabilității și al profesiei contabile asupra dezvoltării sustenabile. 
17. Cartografierea nivelului de cunoaștere de către antreprenori a noțiunilor minime de contabilitate. 
18. Elaborarea unui model de predicție a criminalității economice și financiare cu ajutorul 

informațiilor financiar-contabile. 
19. Locul și rolul contabilității într-un mediu de afaceri interconectat cibernetic. 
20. Impactul conflictului armat din Ucraina asupra economiei mondiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: Tematica are un caracter deschis. Studenţii pot propune propriile titluri de teme. 

 


