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Temele propuse pentru lucrările de licență și disertație  
 anul universitar 2021-2022 

 
 

Disciplină Programele de studii universitare Teme propuse 
Dreptul Afacerilor Contabilitate și Informatică de 

Gestiune 
 

1. Expertul contabil - sfera noţiunii de 
„profesionist”, corelarea cu categorii de 

operaţiuni specifice și garantarea 
răspunderii civile privind activitatea 

desfăşurată; 
 
2. Acordarea de către expertul contabil a 

asistenţei de specialitate necesare 
înfiinţării şi reorganizării societăţilor; 

 
3. Societăţile de expertiză contabilă - 

constituire, misiune și limitele angajării 
răspunderii; 

 
 Finanțe-Bănci 

 
4.Raportul dintre profesionist și clienți în 

domeniul protecției datelor cu caracter 
personal aferente segmentului bancar. 

 
 Management 

 
4. Contractul de management în contextul 

legislativ de actualitate; 
 

5. Ansamblul de reguli care guvernează 
sistemul de management în cadrul unei 

întreprinderi publice; 
 Economia comerțului, turismului și 

serviciilor  
 

6. Tipurile de operatori economici care 
desfăşoară activităţi de cazare, alimentaţie 
publică şi alte servicii specifice în structuri 

de primire turistice ca proprietar şi/sau 
administrator al acestora; 

Etica în afaceri 
 

Contabilitate și Informatică de 
Gestiune 

 
 

7. Analiză asupra ansamblului normelor 
de comportament etic ce urmează a conferi 
fundamentul încrederii profesionistului în 

domeniul contabilitate, în cadrul 
colectivului de la locul de muncă, în 

afaceri şi în relaționarea cu 
clienții/cetățenii. 

 Studiu de caz: Respectarea 
obligaţiilor şi a normelor de conduită ale 

profesionistului expert contabil; 
  

8. Analiză asupra principiilor etice 
aplicabile conduitei profesionale a 

profesioniștilor în domeniul contabilitate, 
care vor activa în sectorul public. 
Studiu de caz: Informarea publicului 
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cu privire la respectarea obligaţiilor şi a 
normelor de conduită ale profesionistului 

contabil funcționar public. 
SAU 

Studiu de caz: Respectarea 
obligaţiilor şi a normelor de conduită ale 
profesionistului cadru didactic universitar 

în cadrul unei instutuții publice de 
învățământ superior.. 

 Finanțe-Bănci 
 

9. Analiză asupra ansamblului normelor 
de comportament etic ce urmează a conferi 
fundamentul încrederii profesionistului în 

domeniul contabilitate, în cadrul 
colectivului de la locul de muncă, în 

afaceri şi în relaționarea cu 
clienții/cetățenii. 

Studiu de caz: Respectarea obligaţiilor şi 
a normelor de conduită ale 

profesionistului în cadrul unor instituţii 
financiar-bancare (bănci, fonduri de 

investiții, etc - ocupații: economist, analist 
financiar, auditor, ofiţer bancar) 

SAU 
Studiu de caz: Respectarea obligaţiilor şi 

a normelor de conduită ale 
profesionistului în cadrul unor societăți de 

asigurare (ocupații: referent de 
specialitate asigurări, expert asigurări, 

auditor, etc) 
Dreptul Familiei și 
protecția minorului 

Administrație Publică 10. Legislație şi practici de actualitate în 
aria de incidenţă a instituţiei căsătoriei. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


