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-Teme propuse – 

 

1. Aspecte teoretice şi practice privind fluxul de numerar. Studiu de caz la firma 

X. 

2. Aspecte teoretice şi practice privind managementul activităţii de trezorerie. 

Studiu decaz la firma X. 

3. Aspecte privind managementul financiar bazat pe analize financiare la firma  

X. 

4. Aspecte teoretice şi practice privind analiza structurii financiare şi de capital 

lasocietatea  X. 

5. Evaluarea nevoilor de capital fix şi circulant. Studiu de caz la societatea 

comercială X. 

6. Aspecte teoretice şi practice privind managementul activităţii de leasing – ca 

formă modernă de finanţare. Studiu de caz la societatea comercială X. 

7. Aspecte teoretice  şi practice privind expertiza contabila judiciara. Studiu de 

caz. 

8. Aspecte teoretice  şi practice privind expertiza contabila extrajudiciara. Studiu 

de caz. 

9. Piaţa românească a asigurărilor şi reasigurărilor 

10. Piaţa internaţională a asigurărilor şi reasigurărilor 

11. Asigurări de viaţă. Studiu de caz la societatea X 

12. Asigurări de viaţă. Studiu de caz comparativ la două societăti de asigurări. 

13. Asigurarea bunurilor. Studiu de caz la societatea X 



 

14. Asigurarea bunurilor. Studiu de caz  comparativ la două societăti de asigurări. 

15. Asigurarea de răspundere civilă. Studiu de caz la societatea X 

16. Asigurarea de răspundere civilă. Studiu de caz comparativ la două societăţi de 

asigurări. 

17. Sistemul fiscal în Romania. 

18. Creanţa fiscală, formarea şi stingerea acesteia. Studiu de caz la societatea X 

19. Impozitul pe profit. Studiu de caz la societatea X 

20. Impozitul pe venit. Studiu de caz. 

21. Impozite şi taxe locale. Studiu de caz la societatea comercială X 

22. Impozite şi taxe locale. Studiu de caz la o institutie publică X. 

23. Taxa pe valoarea adăugată. Studiu de caz la societatea X 

24. Taxe vamale şi de consumaţie. Studiu de caz la societatea X 

25. Taxe de timbru. Studiu de caz. 

 

 

Informaţii suplimentare: 
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