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Prof. univ. dr. ANGHEL Ion

1. Evaluarea goodwill-ului și activelor necorporale ale companiei

2. Analiza și evaluarea brand-urilor. Studiu de caz ...

3. Analiza performanțelor fondurilor de pensii private din România

4. Analiza și evaluarea economico-financiară în procesul de listare la bursă. Studiu de caz.....

5. Analiza financiară în întocmirea dosarului preturilor de transfer. Studiu de caz......

6. Analiza financiară în procesul de creditare al entităților. Studiu de caz....

7. Evaluarea activelor financiare în procesul de selectare a investițiilor

8. Evaluarea activelor pentru înregistrarea în contabilitate. Analiza standardelor aplicabile

9. Evaluarea întreprinderii în operaţiunile de fuziune. Standarde aplicabile. Metodologia de evaluare

10. Metoda scorurilor în diagnosticul întreprinderii

11. Evaluarea proprietăţii imobiliare. Studiu de caz.....

12. Utilizarea analizei financiare în predicţia falimentului întreprinderii

Prof. univ. dr. DINU Eduard Mădălin 

1. Strategii financiare pentru întreprinderea aflată în creștere

2. Strategii financiare pentru întreprinderea aflată la maturitate

3. Strategii financiare pentru restructurarea activității întreprinderii

4. Strategii financiare – suport al strategiei generale de afaceri a întreprinderii

5. Analiza corelației dintre strategia financiară și valoarea întreprinderii

Prof. univ. dr. PETCU Monica Aureliana

1. Analiza economico-financiară în procesul planificării

2. Decizia de alocare a capitalului pentru proiecte de investiţii

3. Incidenţele managementului strategic asupra performanţei şi poziţiei financiare a întreprinderii

4. Incidenţele gestiunii operaţionale asupra performanţei şi poziţiei financiare a întreprinderii

5. Politici alternative în gestiunea operaţională a întreprinderii

6. Strategiile concurenţiale ale întreprinderii – obţinerea avantajului concurenţial

7. Evaluarea performanţei afacerii

Prof. univ. dr. ROBU Vasile

1. Analiza riscurilor unei firme în insolvență

2. Analiza corelației dintre rezultatul global total și poziția financiară - pe exemplul industriei .....

3. Analiza corelației performanță-fluxuri de numerar pe exemplul industriei ....

4. Analiza comparativă a rentabilității - pe exemplul industriei ......

5. Analiza comparativă a performanțelor firmelor cotate la bursă pe exemplul ....

Prof. univ. dr. SOBOLEVSCHI-DAVID Maria Iulia

1. Prețurile de transfer – necesitate, loc și rol

2. Întocmirea dosarului prețurilor de transfer

3. Comunicarea la nivel internațional în domeniul preîurilor de transfer. Metode de evitare a disputelor internaționale generate de prețuri de transfer

4. Investigarea prețurilor de transfer în România. Inspecțiile fiscale în domeniul prețurilor de transfer

5. Documentarea prețurilor de transfer și gestionarea lor proactivă. Acorduri de preț în avans

6. Metode de analiză a prețurilor de transfer. Metode tradiționale și metode tranzacționale

7. Documentarea prețurilor de transfer și gestionarea lor proactivă. Politici de prețuri de transfer

8. Prețurile de transfer în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală și al restructurărilor de afaceri



9. Analiza capitalurilor firmei

10. Analiza cheltuielilor firmei

11. Profitabilitatea și lichiditatea firmelor

12. Strategii de eficientizare a activității firmei în condiții de criză

Prof. univ. dr. ŞERBAN Elena Claudia 

1. Analiza economico-financiară în decizia de creditare bancară

2. Analiza performanțelor economico-financiare la o instituție de credit

3. Analiza performanțelor economico-financiare pe baza indicatorilor de creare de valoare

4. Diagnosticul global al întreprinderii

5. Metoda ratelor în analiza economico-financiară

6. Metoda scorurilor în diagnostucul global al întreprinderii

Conf. univ. dr. CIŞMAŞU Irina Daniela 

1. Analiza comparativă a cifrei de afaceri 

2. Analiza impactului metodei de amortizare asupra rentabilității firmei

3. Analiza comparativă a ratelor de eficiență a cheltuielilor

4. Analiza gradului de integrare pe verticală (în cazul firmelor cu activitate de producție)

5. Analiza comparativă a valorii adăugate 

Conf. univ. dr. CRECANĂ Cornel-Dumitru

1. Analiza rentabilității unei SC… pe baza scenariilor

2. Corelația dintre structura patrimonială și performanță

3. Elaborarea unui plan de afaceri

4. Decizia de investire în active

5. Corelația dintre structura vânzărilor și performanță

Conf. univ. dr. CREŢU Raluca Florentina 

1. Evaluarea prin venit-analiză comparativă

2. Piața imobiliară a României versus altă țară din Europa

3. Este piața din România sustenabilă?

4. Impactul pandemiei Covid 19 asupra pieței imobiliare

5. Analiza și evaluarea terenului și amplasamentului

6. Corelarea analizei pieței imobiliare cu cea mai bună utilizare a terenului/construcției

7. Metode de estimare a ratei de capitalizare

Conf. univ. dr. HRISTEA Anca Maria 

1. Valoarea adaugata  -  barometrul cresterii economice. Studiu de caz. Particularitati in contextul  COVID 19

2. Analiza riscului operational la S.C.... . Impactul COVID 19 asupra rezultatelor economice

3. Diagnosticul comercial al SC... . Efecte ale COVID 19 asupra pietei de consum

4. Diagnosticul financiar al SC... . Efecte ale COVID 19 asupra capacitatii de finantare a activitatii

5. Solvabilitate si lichiditate. Studiu de caz intre companii din sectoare economice diferite. Impactul Covid 19 asupra pozitiei financiare a firmei

Conf. univ. dr. ANICA-POPA Adrian 

1. Evaluarea afacerii în scopul listării la bursă

2. Evaluarea afacerii în operaţiunile de divizare

3. Evaluarea afacerii în cazul reorganizării activității companiilor aflate în dificultate

4. Evaluarea afacerii în cazul insolvenței

5. Evaluarea afacerii în cazul preluărilor strategice

Lect. univ. dr. CIORA Costin 

1. Analiza performanței prin indicatorii de creare de valoare

2. Analiza productivității în economia bazată pe cunoaștere

3. Strategie și analiză prin metode modern

4. Analiza strategică a pricing-ului ca metodă de performanță

Lect. univ. dr. ȚUȚUI Daniela

1. Rolul analizei-diagnostic în evaluarea  afacerilor



2. Raţionamentul profesional în procesul de evaluare a întreprinderii

3. Estimarea valorii finale a unei întreprinderi  – teorie şi practică

4. Relevanţa indicatorilor economico-financiari utilizaţi în analiza performanţelor unei companii

5. Ratele de eficienţă a utilizării potenţialului unei companii  – semnificaţii şi utilizări



3. Comunicarea la nivel internațional în domeniul preîurilor de transfer. Metode de evitare a disputelor internaționale generate de prețuri de transfer



1. Valoarea adaugata  -  barometrul cresterii economice. Studiu de caz. Particularitati in contextul  COVID 19

5. Solvabilitate si lichiditate. Studiu de caz intre companii din sectoare economice diferite. Impactul Covid 19 asupra pozitiei financiare a firmei


