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Academia de Studii Economice din Bucureşti  
Scoala doctorală de Contabilitate  

Data  
1 august 2016 

Numărul de locuri şi temele de cercetare  
scoase la concurs în anul universitar 2016-2017 

sesiunea septembrie 2016 
 

Nr. 
crt. 

Conducători de doctorat Nr. locuri Teme de cercetare 

1. 
Prof. univ. dr. 
Caraiani Chirața 
 

2 

Integritatea academică a studenților si etica în afaceri: 
implicații în profesia contabilă  
Sisteme contabile integrative în strategii de afaceri pentru 
sustenabilitate 

2. 
Conf. univ. dr. 
Dumitru Valentin Florentin 
 

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 

3. 
Prof. univ. dr. 
Duțescu Adriana  
 

2 

Provocari legate de elaborarea situatiilor financiare conform 
IFRS : impactul noilor tendintele. 
Impactul, in situatiile financiare, a modelelor de management 
al riscului: cercetare empirica in sistemul bancar romanesc. 

4. 
Prof. univ. dr.  
Feleagă Liliana  

1 
Comunicarea financiară și extra-financiară a entităților prin 
intermediul rapoartelor integrate: factori determinanți și mize 

5. 
Prof. univ. dr.  
Ionașcu Ion   

3 

Impactul raportării performanței companiilor cotate asupra 
piețelor de capital: evidențe privind  Romania și alte 
economii emergente  
Istoria unui concept: contabilitatea costurilor în mediul 
românesc (cercetare de arhivă)  
Managementul rezultatului companiilor cotate  și protecția 
investitorilor : evidențe privind  Romania și alte economii ale 
UE  
Raportarea rezultatului global și performanța companiilor 

Relația dintre auditul financiar și raportarea financiară 
conform IFRS 

6. 
Prof. univ. dr.  
Ionescu Bogdan Ștefan 

1 
Redefinire sau evoluţie a paradigmei informaţionale pentru 
managementul performant al organizaţiei 

7. 
Prof. univ. dr.  
Morariu Ana  

2 

Teorii, practici și tendințe noi în abordarea auditului 
financiar 
Dezvoltări și aprofundări privind acoperirea riscurilor în 
contabilitate 

8. 
Prof. univ. dr.  
Nisulescu-Ashrafzadeh Ileana 

3 

Contabilitatea creativa si implicațiile sale asupra calitatii 
informațiilor prezentate in situatiile financiare 
Impactul coruptiei si risipei asupra bugetului institutiilor 
publice din Romania 

Impactul contabilitatii creative asupra falimentului 
corporatiilor  
Finantarea institutiilor publice prin fonduri europene- 
deziderat sau realitate 
Contabilitatea creativa si decizia de finantare a investitiilor 

Impactul aplicarii IFRS asupra economiilor emergente 

9. 
Prof. Univ. Dr.  
Nastase Pavel 

2 

Sisteme Business Intelligence pentru managementul 

performantei financiare 

Sisteme inteligente pentru managementul proceselor de 



 2

afaceri 

Modelarea unui sistem de Business Intelligence pentru 

analiza economico-financiara 

Optimizarea securității sistemelor de planificare a resurselor 

întreprinderii (Enterprise Resource Planning -ERP) 

Sisteme informatice pentru managementul financiar-contabil 

din universitati 

Securitatea și auditul sistemelor informatice financiar-
contabile. 

10. 
 
 

Prof. univ. dr.  
Păunică Mihai 

1 

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare în cadrul 
instituțiilor publice. 

Aspecte și abordări privind contabilitatea managerială în 
cadrul entităților economice. 
Situațiile financiare și analiza cost profit în cadrul entităților 
economice. 

11. 
Prof. univ. dr.  
Popescu Gheorghe 

4 

Impactul tehnologiilor informaționale asupra organizării și 
funcționării auditului intern la entitățile de interes public 
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. 

12. 
Prof.univ.dr.  
Robu Vasile 

1 
Analiza performantelor economico-financiare ale firmelor in 
conditiile dezvoltarii durabile 

13. 
Prof.univ.dr. 
Șerban Elena Claudia 
 

1 

Impactul modelului de leadership  asupra performanţei în 

diverse industrii. 

Corelaţia performanţă individuală – performanţă globală 

14. 
Prof. univ. dr. 
Țurlea Eugeniu 

2 

Identificarea riscurilor de audit financiar si elaborarea 
instrumentelor de diminuare a riscurilor asociate proiectelor 
cu finantare europeana 

Avantajele si dezavantajele finantarii in sistem leasing si 
impactul asupra capitalului investit. 

 
Număr total de locuri scoase 

la concurs 
27 

 

Director Scoala Doctorală: Contabilitate 
Prof. univ. dr. Ion Ionașcu 


