FACULTATEA: CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
DEPARTAMENT: ANALIZĂ ȘI EVALUARE ECONOMICO-FINANCIARĂ

TEMATICĂ PENTRU LUCRAREA DE LICENȚĂ - 2020

Prof. univ. dr. ANGHEL Ion
1. Analiza și evaluarea activelor necorporale. Studiu de caz evaluarea mărcii .../ brevetului/ .../forței de
muncă instruite și calificate ...etc.
2. Estimarea valorii juste a activelor. Studiu de caz.....
3. Analiza și evaluarea proprietăților imobiliare. Studiu de caz ..........
4. Analiza financiară și evaluarea întreprinderii. Aplicabilitate în procesul de listare la bursă (IPO).
5. Analiza financiară și evaluarea întreprinderii. Aplicabilitate în procesul de alocare a prețului de achiziție
conform IFRS 3 – Combinări de întreprinderi.
6. Analiza financiară și evaluarea întreprinderii în decizia de investiție/ de creditare/ de reorganizare.
7. Analiza economico-financiară a sectorului. Studiu de caz industria .............
8. Analiza economico-financiară în predicția falimentului întreprinderii.
Prof. univ. dr. POPESCU Dumitru
1. Analiza economico-financiară în decizia şi procesul de restructurare a întreprinderii.
2. Analiza economico-financiară în decizia şi procesul de lichidare a întreprinderii.
3. Analiza eficienţei economice a operaţiunilor de comerţ internaţional.
4. Analiza reflectării corelaţiei creanţe-obligaţii în restructurarea întreprinderii.
5. Diagnosticul global al întreprinderii în dificultate.
6. Utilizarea analizei economico-financiare în restructurarea întreprinderii.
7. Utilizarea analizei financiare în predicţia falimentului întreprinderii.
8. Utilizarea credit-scoringului în decizia de creditare a întreprinderilor.
9. Analiza oportunității restructurării întreprinderii.
10. Analiza restructurării societăților având capital majoritar de stat.
Prof. univ. dr. ROBU Vasile
1. Analiza comparativă a eficienţei potenţialului uman în industria ......
2. Analiza comparativă a performanțelor pe baza rentabilității în industria .....
3. Analiza eficienței potențialului intern la nivelul unor societății comerciale din industria.....
4. Analiza comparativă a poziţiei financiare în industria ......
5. Analiza comparativă a fluxurilor de trezorerie la nivelul unor societății comerciale din industria.....
Prof. univ. dr. SOBOLEVSCHI-DAVID Maria Iulia
1. Indicatori de echilibru financiar. Loc și rol în procesul decizional.
2. Situațiile financiare anuale – necesitate și importanță în analiza economico-financiară.
3. Valoarea adăugată – indicator de performanță.
4. Analiza cheltuielile firmei.
5. Analiza capitalurilor firmei.
6. Fluxurile financiare – capacitate informațională în analiza financiară.
Conf. univ. dr. ANICA-POPA Adrian
1. Evaluarea întreprinderii în scop de divizare.
2. Evaluarea întreprinderii în cazul reorganizării activității.
3. Evaluarea întreprinderii în cazul insolvenței.
4. Evaluarea întreprinderilor cotate la bursă.
5. Evaluarea întreprinderii pentru fuziune.
6. Evaluarea întreprinderii pentru delistare.
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Conf. univ. dr. CIŞMAŞU Irina Daniela
1. Analiza eficienței cheltuielilor cu personalul și a impactului asupra performanțelor entității.
2. Analiza comparativă a performanțelor întreprinderilor din top 10, din sectorul de activitate............
3. Analiza comparativă a rentabilitatii firmei.......versus rentabilitatea medie a sectorului de activitate.
4. Analiza poziției financiare a firmei .................
Conf. univ. dr. CREŢU Raluca Florentina
1. Analiza vitezei de rotație a activelor circulante la entitatea economică XXX și efectele directe și indirecte
ale modificării acesteia.
2. Fundamentarea politicii și strategiei financiare la entitatea economică YYY din perspectiva structurii
patrimoniului.
3. Aspecte teoretice și practice privind gestiunea potențialului material la entitatea economică ZZZ.
4. Analiza ponderii cheltuielilor cu materialele în cheltuielile de exploatare la entitatea economică WWW.
5. Sistemul de indicatori ai analizei economico-financiare – sursă de informații pentru evaluarea și luarea
deciziilor la nivelul entității economice QQQ.
Conf. univ. dr. HRISTEA Anca Maria
1. Analiza comparată, societate comercială versus sector de activitate, a principalilor indicatori de
performanţă şi eficienţă.
2. Analiza financiară a S.C.................
3. Îndatorarea, înger sau demon pentru S. C..................
4. Productivitate şi eficienţă economică la S.C..............
5. Analiza eficienţei resurselor umane prin prisma cheltuieli salariale - productivitatea muncii la S.C.....
6. Reflectarea modificării cheltuielilor asupra principalilor indicatori economico-financiari la S.C..........
7. Reflectarea modificării productivităţii muncii asupra principalilor indicatori economico-financiari la
S.C.............
8. Diagnosticul comercial la S.C............
Lect. univ. dr. CUREA Ștefania Cristina
1. Analiza cifrei de afaceri şi elaborarea strategiei comerciale a firmei.
2. Analiza eficienţei utilizării resurselor firmei.
3. Analiza performanţelor financiare ale firmei.
4. Analiza echilibrului financiar al firmei.
5. Analiza gestionării firmei în condiţii de risc.
Lect. univ. dr. CIORA Costin
1. Analiza performanței companiilor cotate la Bursa de Valori.
2. Analiza productivității companiilor.
Lect. univ. dr. ȚUȚUI Daniela
1. Importanţa analizei financiare în evaluarea întreprinderii.
2. Raţionamentul profesional în evaluarea întreprinderii.
3. Rolul analizei gestiunii activelor în activitatea unei întreprinderi.
4. Abordările în evaluarea întreprinderii şi implicaţiile lor asupra valorii întreprinderii.
5. Incidenţe ale nivelului de rentabilitate deciziilor privind structura de finanţare asupra poziţiei financiare
a întreprinderii.
Notă: Studenţii pot să propună şi alte teme din domeniile analizei financiare şi evaluării.

Director Departament,
Prof. univ. dr. Ion ANGHEL
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