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Nr. 
Crt. 

Conducător de 
doctorat 

Tema de cercetare 

1.  Prof. Univ. Dr. 
Cenar Iuliana 

Insolvența în instituții publice 
Normativ și pragmatic cu privire la utilizarea unor instrumente 
specifice contabilității în instituțiile publice 
Prospecții și expectative în aprecierea performanței instituțiilor 
publice 

2.  Prof. Univ. Dr. 
Dănescu Tatiana 

Strategii de îmbunătățire a transparenței și vizibilității afacerii prin 
metode de contabilizare și raportare flexibile piețelor de operare a 
companiei 
 Dezvoltări ale culturii contabile și a serviciilor de asigurare în 
companii prin implicarea comitetelor de audit  
Eficientizarea costurilor de conformitate în sectorul bancar. O nouă 
abordare a riscurilor contabile si financiare 

3. Prof. Univ. Dr. 
Socol Adela 

Tendințe dihotomice în relația contabilitate - fiscalitate la nivelul 
instituțiilor de credit 
Contribuția contabilității la managementul performanței la nivelul 
instituțiilor de credit  
Potențialul contributiv al contabilității la procesele de tip 
“disclosure” în mediul bancar 
Consecințe ale aplicării referențialului contabil internațional bazat pe 
IFRS în sectorul bancar românesc 

4. Prof.univ.dr. 
Todea Nicolae 

Aspecte ale raportării financiare pentru entitățile mici și mijlocii 
Situațiile financiare ale entităților economice conform cu 
Standardele Internaționale de Raportare Financiară.   
Evaluarea elementelor de patrimoniu ale entităților 
Evaluarea în contabilitate 

5. Conf. Univ. dr. Ivan 
Oana Raluca 

Comunicarea financiară și non-financiară în raportările integrate în 
țările cu economie emergentă  
 Auditul social în contextul guvernanței corporative: factor al 
dezvoltării sustenabile  
 Studiu privind evoluția procesului de audit intern în relație cu 
sistemele interne și externe, funcționale ale entităților 

6. Conf. univ. dr. 
Tamas-Szora Attila 

 Dezvoltarea  unui model cadru de implementare a proiectelor cu 
finanțare - nerambursabilă pentru beneficiarii publici, raportat la 
proiectele generatoare de venituri în contextul regulilor aplicabile 
pentru ajutoare de stat; 
 Determinarea, măsurarea si publicarea eficienței măsurilor de sprijin 
financiar din fonduri europene și de la bugetul național  

7. Lect. Univ. Dr. 
Topor Dan 

Eficiența contabilității manageriale în sistemul sanitar din România: 
rolul fundamental al informației de tip cost 
Impactul costurilor ascunse asupra procesului decizional. Studiu 
empiric la SC …  

 


