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A. PROPUNERI:
1. Cadrul general conceptual pentru raportarea financiară – interpretare, obiectivul raportării financiare şi
caracteristicile calitative ale informaţiilor financiare.
2. Priorităţi şi responsabilităţi în procesul de extindere a aplicării I.F.R.S. în România.
3. Prezent şi perspective în normalizarea şi convergența contabilă.
4. Provocări legate de elaborarea şi prezentarea situațiilor financiare conform IFRS: impactul noilor
tendințe.
5. Consecințele contabile și financiare ale aplicării IFRS în țările emergente.
6. Reglementare şi dereglementare în contabilitatea financiară a entitătilor economice.
7. Raportare financiară şi comunicare externă. Valenţe informaţionale ale situaţiilor financiare elaborate de
entităţile cotate.
8. Contribuții la perfecționarea sistemului informațional contabil al entității economice.
9. Perfecționarea activității financiar – contabile prin sistemul de control al resurselor financiare la
instituțiile publice.
10. Posibilități de perfecționare a sistemului informațional financiar – contabil al beneficiilor angajaților în
entitățile economice.
11. Evaluări şi contribuții privind perfecționarea sistemului informațional contabil şi aprofundări privind
relația contabilitate – fiscalitate, la entitățile economice.
12. Considerații şi aporturi privind evaluarea şi contabilitatea imobilizărilor necorporale/corporale –
influența asupra poziției financiare a entității.
13. Relevanța informației financiar – contabile în măsurarea performanței entităților de interes public în
contextul exigențelor guvernanței corporative.
14. Relevanța informațiilor financiar – contabile în măsurarea performanțelor IMM – urilor.
15. Evoluții în contabilitate şi audit financiar în contextul globalizării.
16. Raportul dintre auditul financiar şi raportarea financiară conform IFRS.
17. Teorii, practici şi tendințe noi în abordarea auditului financiar.
18. Raportul între auditul extern şi auditul intern în contextul nevoii de asigurare.
19. Audit financiar, control şi riscuri în sectorul.....
20. Doctrina auditului financiar la nivel internațional, european şi național.
21. Realități şi perspective al auditului în sistemul bancar din România.
22. Național şi internațional în auditul public.
23. Noi dimensiuni ale auditului intern privind activitatea financiar – contabilă la entitățile publice.
24. Perfecționarea activității de audit intern şi impactul acesteia asupra deciziei financiar – contabile.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA ,,VALAHIA” din TÂRGOVIŞTE - IOSUD
Str. Lt. Stancu Ion, Nr. 35 – 130105, Târgovişte, România
Tel/Fax: +40-245-206104
http://scoaladoctorala.valahia.ro/

25. Potentialități şi limitări privind auditul intern al activității financiar – contabile în entitățile economice.
26. Conexiune și deconectare în relația contabilitate-fiscalitate.
27. Articularea analizei economico-financiare la mutaţiile recente ale contabilităţii.
28. Optimizarea relaţiei contabilitate – fiscalitate şi impactul acesteia asupra performanţei entității.
29. Controlul financiar contabil: componentă a managementului întreprinderilor și instituţiilor publice.
30. Contabilitatea creativă şi implicațiile sale asupra calității informațiilor.
31. Contabilitatea și controlul formării și utilizării resurselor bugetare.
32.Valorificarea informațiilor furnizate de situațiile financiare consolidate pentru măsurarea şi cresterea
performanțelor grupurilor de societăți.
33. Consolidarea situațiilor financiare şi utilizarea acestora în procesul de analiză şi decizie.
34. Noi dimensiuni ale contabilității şi analizei financiare în sectorul organizațiilor non – profit.
B. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:
1. Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, Editura C.E.C.C.A.R., Bucureşti 2015.
2. Ordinul MFP nr.1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare
individuale și situațiile financiare anuale consolidate, Monitorul Oficial nr. 963/2014, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. Ghid practic de aplicare a reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și
situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr.1.802/2014, Editura CECCAR,
București,2014.
4. Manual de reglementări internaționale de control al calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurări și
servicii conexe, Ediția 2015, Camera Auditorilor Financiari din România, 2015.
5. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.598 din 22 august 2003, cu modificările şi completările
ulterioare.
6. Ghid pentru un audit de calitate, CAFR, Editie 2012.
7. Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (I.P.S.A.S.), vol.I şi II, Editura
C.E.C.C.A.R., Bucureşti 2009.
8. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, Monitorul Oficial nr.688/2015.
9. Ghid privind implementarea Standardelor Internaționale de Audit Intern, CAFR, București 2016.
10. Alexander, D., Britton, A&Jorrisen,A. - International Financial and Reporting and Accounting, Editura
Thomson Learning, London, 2003.
11. Victor Munteanu (coord) – Audit financiar-contabil: concepte, metodologie, reglementări, cazuri
practice, Editura Universitară , Bucureşti 2016.
12. Victor Munteanu (coord) – Auditul intern la întreprinderi şi instituţii publice: concepte, metodologie,
reglementări, caz practic, EdituraUniversitară, Bucureşti 2013.
13. Victor Munteanu (coord) – Contabilitatea financiară a întreprinderii, Editura Universitară, Bucureşti
2015.
14. Victor Munteanu (coord) – Controlul financiar – contabil la întreprinderi şi instituţii publice: concepte,
metodologie, reglementări, cazuri aplicative, Editura Universitară, Bucureşti 2015.

