TEME PROPUSE PENTRU EXAMENUL DE DISERTATIE
CONF. DR. CARMEN SIRBU
Notă introductivă:
Lucrările de disertatie, prin temele abordate, trebuie să îmbrace un caracter interdisciplinar şi
multidisciplinar, dat de necesitatea cercetării cât mai complete a subiectului abordat, şi nu pot fi
încadrate strict în una sau alta dintre disciplinele din planul de învăţământ.
Propunerile de teme, enunţate mai jos, au caracter orientativ şi se înscriu în arealul
conţinutului următoarei discipline de studiu: Audit.
Recomand studenţilor alegerea pentru lucrarea de disertatie a unei teme care le suscită interesul
în vederea cercetării, dar ţinând cont şi de aspectele de documentare practică implicate, respectiv
accesul la date şi informaţii solicitate de subiectul ales şi adecvarea temei la specificul obiectului
de activitate al entităţii economice, care va constitui arealul de documentare aplicativ.
Propunerile de teme:
ACPP
CONTABILITATE SI CONTROL DE GESTIUNE
1. Calculaţia şi analiza costurilor la …..
2. Calculul informatizat al salariilor la …..
3. Contabilitatea şi analiza cheltuielilor la …..
4. Contabilitatea şi controlul costurilor la …..
5. Contabilitatea şi controlul stocurilor la .....
6. Contabilitatea şi tehnologiile informatice la .....
7. Desenarea instrumentelor controlului de gestiune la …..
8. Diagnosticul sistemului de control de gestiune la ….
9. Elemente specifice contabilităţii şi controlului de gestiune la …..
10. Exercitarea controlului de gestiune la .....
11. Exercitarea controlului de gestiune pe baza bugetelor în cadrul
12. Gestiunea, contabililtatea şi controlul producţiei la …..
13. Implementarea contabilităţii de gestiune la …..
14. Instrumente utilizate în realizarea controlului performanţelor la .....
15. Întocmirea documentelor şi înregistrarea în contabilitate a
economicofinanciare la ..... prin utilizarea programului de contabilitate .....
16. Organizarea controlului de gestiune la .....
17. Managementul informatizat al contabilităţii ….. la …..
18. Perfecţionarea sistemului de contabilitate şi control de gestiune la …..

operaţiunilor

19. Prelucrarea automatizată a datelor contabilităţii interne la …..
20. Rolul controlorului de gestiune în cadrul .....

AUDIT FINANCIAR –TEORIE SI PRACTICA
21. Evaluarea riscurilor în auditul financiar prin cunoașterea entității și a mediului său de
control.
22. Evaluarea sistemului contabil și de control intern, o cerință de calitate a auditului
financiar.
23. Conceptul de continuitate in abordarea auditului financiar.
24. Planificarea ca strategie in misiunile de audit financiar.
25. Raportarea in auditul financiar prin noile reglementări la nivel international si european.
26. Responsabilitatea auditorului financiar în comunicarea deficiențelor de control intern
guvernanței/managementului
27. Minimizarea riscurilor de eroare și fraudă prin audit financiar.
28. Studiu privind frauda în auditul statutar.
29. Etica profesională în auditul statutar.
30. Raportarea în auditul statutar.
31. Metode, tehnici şi probe de audit financiar.
32. Auditul costurilor pe categorii de activităţi în instituţiile publice.
33. Auditul financiar la o întreprindere în dificultate
34. Teorie şi practici specifice privind auditul unei structuri contabile (imobilizările
corporale; stocurile şi contractele pe termen lung; creanţele şi plăţile în avans; lichidităţile
din conturile de la bancă şi din casă; creditorii şi angajamentele; capitalul şi rezervele;
contul de profit şi pierdere; situaţiile financiare; estimările contabile).
35. Eşantionarea în audit şi alte proceduri selective de testare.
36. Frauda şi eroarea ca obiect al auditului financiar. Metode şi practici specifice.
37. Servicii conexe în auditul financiar.
38. Responsabilitate şi planificare în auditul financiar.
39. Profesia contabilă şi organizarea serviciilor de audit pentru sectorul public/sectorul
privat.
40. Relația audit intern-audit extern
41. Studiu comparativ privind etica profesională a auditorilor interni şi externi
42. Funcția de audit intern în contextul organizațional: limite și provocări
43. Utilizarea eșantionării în angajamentul de audit intern
44. Reglementarea profesiei de auditor financiar in Romania, principalele etape privind
dezvoltarea acestei profesii;
45. Obligatii si raspunderi la nivelul profesiei de auditor statutar din Romania in baza noilor
reglementari;

Notă: Studenţii pot propune şi alte subiecte pentru tema lucrării de licenţă sau de
disertatie, neincluse în lista de mai sus.

