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Nr. 
crt. 

Conducători de doctorat  Nr. 
locuri  

Teme de cercetare  

1. 
Prof. univ. dr.  
Cătălin Nicolae Albu 

1 

Studii istorice în raportarea financiară, profesia si 
instituţiile contabile din România. 
O analiză a practicilor şi eficienţei comitetelor de audit: 
cazul societăţilor listate pe Bursa de Valori Bucureşti.  
Calitatea, selecţia şi eficacitatea serviciilor de audit 
extern: cazul societăţilor listate pe Bursa de Valori 
Bucureşti. 
Discurs şi limbaj în contabilitate – analiza conceptelor şi 
lingua franca. 

2. 
Prof. univ. dr.  
Nadia Albu 

1 

Stimulente organizaţionale şi mecanisme instituţionale 
pentru (lipsa de) conformitate în raportarea companiilor 
din economiile emergente. 

Construirea profesionistului contabil de success. 

Alinierea instituţiior contabile la modele Anglo-Saxone – 
studii de caz din ţări emergente. 
Contabilitatea şi luarea deciziilor în IMM-uri. 

3. 
Prof. univ. dr. 
Mădălina Dumitru 

1 

Schimbarea în contabilitatea managerială în Europa 
Centrală și de Est. 
Impactul implementării legislației Uniunii Europene în 
domeniul raportării nefinanciare asupra dezvoltării 
economico-sociale a României. 

Raportarea integrată: factor al dezvoltării sustenabile.  

4. 
Prof. univ. dr. 
Valentin Florentin Dumitru 

2 

Adoptarea sistemelor informatice integrate de tip ERP în 
economiile în tranziție 
Sistemele informatice integrate de tip ERP: instrument 
de gestionare a organizațiilor 
Factori de succes în implementarea sistemelor 
informatice integrate de tip întreprindere 
Auditarea sistemelor informatice de tip ERP 
Impactul tehnologiilor de tip cloud computing asupra 
implementarea sistemelor informatice integrate de tip 
ERP 

5. 
Prof.univ.dr.  
Adriana Duțescu  

1 

Cercetare empirică privind impactul sectorial al aplicării 
IFRS 15 “Recunoasterea veniturilor”: provocări si 
oportunități. 

Cercetare empirica privind impactul sectorial al aplicarii 
IFRS 7 “Instrumente financiare- prezentare”  in sistemul 
bancar: provocari si oportunitati 
Modele de evaluare și analiză a riscurilor privind 
societățile de asigurări - o cercetare empirică  

6. 
Prof.univ.dr.  
Liliana Feleagă 

2 

Efectul adoptării IFRS asupra calității rezultatului 
contabil: cazul tărilor emergente  

Analiza interacțiunii sistemelor de guvernanță 
corporativă în cazul grupurilor multinaționale 



Comunicarea financiară și extra-financiară a entităților 
prin intermediul rapoartelor integrate: factori 
determinanți și mize 
Studiu privind implicarea organismelor profesionale în 
apărarea eticii contabile 

7. 
Prof. univ.dr.  
Nisulescu-Ashrafzadeh Ileana 

1 

Dezvoltarea contractelor de tip PPP In domeniul 
infrastructurii de transport din Romania 
Relația dintre contabilitatea instituții publice finanțate 
exclusiv din venituri proprii și fiscalitate, determinarea și 
raportarea profitului activitaților economice efectuate de 
aceste instituții. 
Cooperarea europeana pentru contracararea 
fenomenului infractionalității economico-sociale. 
Sistemului de pensii din România comparativ cu alte 
scheme de pensii care funcționează în Uniunea Europeana  

8. 
 

Prof. univ. dr.  
Mihai Păunică 
 

2 
 

Analiza cost-beneficiu privind utilizarea tehnologiilor 
moderne într-un sector de activitate 
Studiu privind previzionarea resurselor și raportarea 
performanței financiare a instituțiilor publice 
Perfecționarea instrumentelor contabilității manageriale 
în aprecierea performanțelor agenților economici 
Relația contabilitate-fiscalitate și impactul asupra 
performanței firmei 
Raportarea financiară în instituțiilor publice conform 
IPSAS  

Implementarea IFRS în cadrul firmelor dintr-un sector de 
activitate 

Analiza cost-beneficiu privind utilizarea tehnologiilor 
moderne într-un sector de activitate 

9. 
 

Prof. univ.dr.  
Gheorghe Popescu  
 

1 
 

Modelarea sistemelor informatice de simulare a activității 
economico - financiare a unui institut național de 
cercetare dezvoltare. 

Cercetări privind implementarea sistemelor informatice 
pentru consolidarea financiar - contabilă a grupurilor de 
interes economic. 
Impactul tehnologiilor informaționale asupra auditului 
sistemului  decizional al entităților publice. 
Impactul atacului cibernetic asupra situațiilor financiar-
contabile ale entităților de interes public. 

Utilizarea sistemelor de asistare a deciziilor pentru 
realizarea misiunilor de audit public extern. 
Studiu privind necesitatea și oportunitatea asigurării 
convergenței metodelor și standardelor de audit 
financiar cu metodele și standardele de audit al 
sistemelor informatice. 
Studii privind realizarea de valoare adăugată pentru 
afacere, prin investiţii în tehnologia informațională. 
Paradigmele contabilității rezultatelor cercetării. 
Platformă deschisă pentru evaluarea și selectarea 
sistemelor informatice financiar-contabile. 
Metode și modele de evaluare a calității și a gradului de 
utilizare a aplicațiilor financiar-contabile. 
Evaziunea fiscală – tendințe și dimensiuni. 

10. 
Prof. univ. dr.  
Eugeniu Țurlea 

1 
Identificarea riscurilor de audit financiar și elaborarea 
instrumentelor de diminuare a riscurilor asociate 
proiectelor cu finanțare europeană 

 Total locuri scoase la concurs 13  


