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PLAN DE CERCETARE PENTRU PERIOADA 2020-2024
1. Sisteme contabile integrative în strategii de afaceri pentru sustenabilitate
2. Contabilitatea la valoarea justă și gestiunea riscului companiilor
3. Evoluții în contabilitate și audit financiar
4. Doctrine contabile și fiscale la nivel național și european
5. Reglementare și dereglementare în contabilitatea financiară
6. Național și internațional în auditul public
7. Provocări legate de elaborarea situațiilor financiare conform IFRS: impactul noilor
tendințe în era digitală
8. Contabilitatea creativă și implicațiile sale asupra calității informațiilor prezentate în
situațiile financiare
9. Securitatea și auditul sistemelor informatice financiar-contabile
10. Analiza privind crearea unei metodologii generale cu privire la stabilirea
competitivității firmelor prin intermediul profilului lor structural
11. Internaționalizarea și inovarea firmelor în spațiul european
12. Elaborarea strategiei firmei în contextul dezvoltării durabile
13. Antreprenoriatul durabil și investițiile în condițiile economiei multifuncționale
14. Influența factorilor și determinanților endogeni în declanșarea creșterii economice
sustenabile
15. Sustenabilitatea sistemelor microeconomice
16. Responsabilitatea socială –abordări actuale
17. Competitivitatea IMM-urilor din România în contextul dezvoltării durabile
18. Inflația –dezechilibru major al economiei
19. Strategii de pătrundere pe piețele externe ale firmelor din domeniul agriculturii
ecologice
20. Acordurile comerciale regionale în contextul globalizării
21. Aspecte privind funcționarea sistemelor economice în condiții de criză sanitară
22. Baze de date relaționale și non-relaționale
23. Analiza datelor și tehnici de data mining
24. Inteligență artificială și sisteme suport de decizie inteligente
25. Tehnologii web și programare avansată web
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26. Tehnici de calcul moderne
27. E-Society
28. Geometrie diferențială și computațională
29. Impactul crizei COVID asupra pieței financiare internaționale
30. Perspectivele guvernanţei financiare a UE: sustenabilitatea cheltuielilor bugetului
european
31. Evaluarea riscurilor finanţării proiectelor de investiţii orientate spre protecţia mediului
32. Fiscalitatea și factorii de conformare în concordanță cu obiectivul dezvoltării durabile
pentru toți
33. Sectorul energiei și stabilitatea financiară
34. Sistemul financiar în contextul schimbărilor tehnologice

Decan Facultatea de Științe Economice
Prof.univ.dr. Irina Gabriela Rădulescu

Aprobat în ședința Consiliului Facultății de Științe Economice din 15.12.2020

