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Teme de cercetare 

 

Research themes 

1.  Prof. univ. dr.  Albu Cătălin Nicolae  

Cauze şi consecințe ale adoptării modelelor de 

contabilitate şi guvernanță corporativă de către 

societăţile din Europa Centrală şi de Răsărit 

Determinants and consequences of adopting accounting 

and governance models by entities in Central and Eastern 

Europe 

Studii istorice în raportarea financiară, profesia si 

instituţiile contabile din România 

Historical studies of financial reporting, accounting 

profession and institutions in Romania 

Discurs şi limbaj în contabilitate Discourse and language in accounting 

2.  Prof. univ. dr. Albu Nadia 

Alinierea instituţiior contabile la modele Anglo-Saxone 

– studii de caz din ţări emergente 

Aligning accounting institutions to Anglo-Saxon 

benchmarks – case studies from emerging economies 

Schimbări în profesia contabilă – competenţe, tipuri de 

schimbări şi strategii ale firmelor de contabilitate 

Changes in the accounting profession – competencies, 

types of services and strategies of accounting firms 

Perspective instituţionale asupra procesului de 

schimbare în contabilitate 

Institutional perspectives on accounting change 

3.  Prof. univ. dr. Caraiani Chirața 

Raportarea integrată în contextul dezvoltării 

sustenabile                               

Integrated reporting in the context of sustainable 

development 

Provocări și oportunități în raportarea performanței 

corporative sustenabile 

Challenges and opportunities in reporting sustainable 

corporate performance  

Model integrat de business în contextul schimbărilor 

climatice 

Integrated business model in the context of climate 

change 

Integritatea academică și etica în afaceri Academic integrity and business ethics 
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4.  Prof. univ. dr. Dumitru Mădălina 

Raportare integrată Integrated reporting 

Schimbarea în contabilitate managerială Change in management accounting 

Contabilitatea instituțiilor publice Public sector entities accounting 

5.  
Conf. univ. dr.  Dumitru Valentin 

Florentin 

Sisteme de tip ERP: implementare, beneficii, factori 

critici ai succesului 

ERP systems: implementation, benefits, critical success 

factors 

Cloud computing Cloud computing 

6.  Prof. univ. dr. Duțescu Adriana 

Provocări și oportunități generate de evoluția 

raportărilor financiare asupra modelelor de business ale 

companiilor 

Challenges and opportunities of financial reporting’s 

evolution on company’ s business models   

Evoluții ale modelelor de business în era “Big Data și 

Business Analytics” 

The evolution of business models in “Big Data and 

Business Analytics’ Era” 

Impactul informațiilor financiare asupra prețului de 

piață al titlurilor de valoare listate 

The impact of financial information on prices of lised 

securities 

7.  Prof. univ. dr. Feleagă Liliana 

Guvernanța corporativă și auditul intern Corporate governance and intern audit 

Raportare integrată Integrated reporting 

Implementarea IFRS în economiile emergente Implementation of IFRS in emerging economies 

Calitatea auditului The quality of audit 

8.  Prof. univ. dr. Ionașcu Ion 

IFRS IFRS 

Raportare financiară și contabilitate pentru 

sustenabilitate  

Financial reporting and sustainability accounting  

Teoria și istoria contabilității Theory and history of accounting  
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9.  
Prof. univ. dr.  

Ionescu Bogdan Ștefan 

Cloud Computing, Cloud Accounting, Real-Time 

Accounting, Mobile Reporting 

Cloud Computing, Cloud Accounting, Real-Time 

Accounting, Mobile Reporting 

Securitatea datelor financiar-contabile Cybersecurity of accounting data 

Sisteme informatice integrate și performanța 

organizației 

ERP systems 

Scientometrie Scientometric reporting 

Raportarea XBRL XBRL reporting 

10.  Prof. univ. dr.  Jianu Iulia 

Performanța financiară a entităților economice Financial performance of the company 

Conceptele de menținere a capitalului Concepts of capital maintenance  

Estimarea în contabilitate a elementelor necorporale Estimation in accounting of intangibles 

Dinamică şi evoluție în raportarea financiară Dynamics and evolution in financial reporting  

11.  
Prof. univ. dr.   

Lungu Camelia Iuliana 

Raportarea integrată în contextul dezvoltării 

sustenabile                               

Integrated reporting in the context of sustainable 

development 

Provocări și oportunități în raportarea performanței 

corporative sustenabile 

Challenges and opportunities in reporting sustainable 

corporate performance  

Model integrat de business în contextul schimbărilor 

climatice 

Integrated business model in the context of climate 

change 

Integritatea academică și etica în afaceri Academic integrity and business ethics 

12.  Prof. univ. dr.  Morariu Ana 

Modele relaționale în contabilitate pentru evaluarea și 

gestiunea capitalului intelectual într-o societate a 

cunoașterii 

Relational models in accounting for the assessment and 

management of intellectual capital in a knowledge society 
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Implicațiile cercetării contabile de excelență în 

dezvoltarea intelectuală a doctoranzilor pentru decizii 

eficiente la nivelul entităților de inovare și transfer 

tehnologic 

Implications of accounting research of excellence in the 

intellectual development of PhD students for effective 

decisions at the level of innovation and technology 

transfer entities 

Paradigmele directivelor europene în contabilitatea și 

auditul statutar al raportării financiare integrate - 

necesitate sau moft? 

The Paradigms of European Directives in Statutory 

Accounting and Auditing of Integrated Financial 

Reporting - Need or Fade? 

Raționamentul profesional în contabilitate și audit 

statutar - un concept la granița dintre creșterea creativă 

și prohibiția utilizării în exces 

Professional judgment in statutory accounting and audit - 

a concept at the border between creative growth and 

prohibition of excessive use 

13.  Prof. univ. dr. Năstase Pavel 
Auditul și protecția sistemelor informatice pentru 

guvernanța universitară  

Audit and information systems security for university 

governance  

14.  
Prof. univ. dr.  

Nișulescu-Ashrafzadeh Ileana 

Contabilitate creativă Creative accounting 

Reorganizări de entități Entity reorganisation 

Corupția și risipa banului public Corruption and waste of public money 

15.  Prof. univ. dr. Păunică Mihai 

Actual și perspectivă în managementul financiar în 

învățământul preuniversitar 
Actual and perspective in the financial  

management of pre-academic education 

Particularități ale implementării contabilității 

manageriale în companiile multinaționale 

Particularities for the implementation of managerial 

accounting in multinational companies 

Noi abordări în managementul financiar-contabil al 

instituțiilor publice în contextul determinat de calitatea 

României de membru UE 

New approaches in the financial-accounting 

management of public institutions in the context 

determined by Romania’s quality of EU member 

Contribuții la perfecționarea managementului prin 

bugete în companii / instituții publice 

Contributions to the improvement of budget-based 

management in companies/public institutions 
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16.  Prof. univ. dr.  Petcu Monica 

Cercetări inter- şi transdisciplinare în fundamentarea 

strategiilor sustenabile (analiză economico-financiară, 

audit, contabilitate) 

Inter- and transdisciplinary research in substantiating 

sustainable strategies (economic and financial analysis, 

audit, accounting) 

Corelarea variabilelor endogene şi exogene în analiza 

performanței şi poziției financiare  

Correlation of endogenous and exogenous variables in 

performance and financial position analysis 

Convergențe macro şi microeconomice în dezvoltarea 

sustenabilă a societăților 

Macro and microeconomic convergence in the 

sustainable development of companies 

17.  Prof. univ. dr. Popescu Gheorghe 

Simularea activității economice și financiare şi 

asistarea deciziilor în economia circulară 

Simulating economic and financial activity and assisting 

decisions in the circular economy 

Impactul inteligenței artificiale asupra activității 

economico – financiare 

The Impact of Artificial Intelligence on economic – 

financial activity 

18.  Prof. univ. dr. Răileanu Vasile Actual și perspectivă în relația contabilitate - fiscalitate Actual and perspective in accounting – tax relationship 

19.  Prof. univ. dr. Robu Vasile 
Analiza performanței companiilor în contextul 

dezvoltării sustenabile 

Companies performance analysis in the context of 

sustainable development 

20.  
Prof. univ. dr.  

Sobolevschi David Maria Iulia 

Tehnologii avansate pentru reducerea corupției: 
utilizarea inteligenței artificiale în managementul 

achizițiilor publice prin standardizarea și automatizarea 

procesului de achiziții  și dezvoltarea algoritmilor 

pentru deciziile de achiziții publice 

Advanced technologies for reduction of corruption: using 
artificial intelligence in public purchasing management 

through the standardisation and automatisation of 

purchasing process end the development of algorithms to 

be used in decision making in public purchase 

Controlul intern managerial - instrument al activității 

de management, dezvoltat în cadrul entităților 

administrației publice 

Managerial internal control - instrument of management 

activity developed in public administration 

Impactul acțiunilor BEPS asupra conceptului de sediu 
permanent (inclusiv în cazul companiilor digitale) și 

asupra legislației și practicii financiar-contabile și 

fiscale din România 

BEPS influence over permanent establishment concept 
(including digital companies), tax law and tax practice in 

Romania 
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Influența acțiunilor BEPS asupra legislației și practicii 

financiar-contabile în domeniul prețurilor de transfer în 

România 

Influence of BEPS over tax law and tax practice in 

Romania in regard of transfer prices 

21.  Prof. univ. dr.  Stanciu Victoria 

Impactul IT asupra profesiei contabile The IT impact on the accounting profession 

Securitatea informației Information security 

22.  Prof. univ. dr. Șerban Claudia Elena Strategii de prevenire a riscurilor corporative Corporate risk prevention strategies 

23.  Prof. univ. dr. Ștefănescu Aurelia 

Educația contabilă în sectorul public Accounting education in public sector environment 

Raportarea financiară și non-financiară în viziunea 

entitate-părți interesate 

Financial and non-financial reporting from the entity – 

stakeholders relationship perspective 

Mecanisme de asigurare a credibilității,  transparenței 

și sustenabilității în  sectorul public/entitățile 

economice 

Mechanisms for ensuring reliability, transparency and 

sustainability in public sector/economic entities 

Cadrul de raportare a parteneriatului public-privat Reporting framework for public – private partnership 

24.  Prof. univ. dr. Țurlea Eugeniu 

Abordări complexe ale calculului de cost pentru 

modelele de business în economia circulară 

Complex approach regarding the cost methods for 

business models in the circular economy 

Cercetări privind impactul auditului în devoalarea 
adevărului economic  pentru sustenabilitatea afacerilor 

contemporane 

Research on the audit impact for revealing the economic 
truth in the context of contemporary business 

sustainability  

 

Director Școala Doctorală Contabilitate /Accounting Doctoral School Director 

Prof. univ. dr.  Caraiani  Chirața 

 


