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CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
Anul universitar 2016-2017

Prof. univ. dr. habil. Gheorghe SĂVOIU - gsavoiu@yahoo.com
Disciplina: Statistică economică
1. Indici interpret ai inflaţiei în statistica oficială românească a ultimului secol
2. Analiza comercializǎrii externe a economiei naţionale dupǎ aderarea la UE
3. Un sistem de indicatori statistici util în managementul firmei X
4. Paradoxuri economice şi legile lui Carlo Cipolla în economia actuala
5. Statistica neutrosofică: un alt mod de a gândi statistic în economie
Prof. univ. dr. Luigi Popescu – luigi.popescu@upit.ro
Disciplina: Gestiunea financiară a întreprinderii
1. Investiţii de capital în sectorul firmelor private
Conf. univ. dr. Luminiţa ŞERBĂNESCU – luminitaserb@yahoo.com
Disciplinele: Sisteme informatice de asistare a deciziilor, Dezvoltarea aplicaţiilor web, Baze de date
1. Proiectarea şi implementarea unui magazin online
2. Proiectarea unui site pentru prezentare ofertei unei agenţii de turism
3. Proiectarea unui site pentru gestionarea unei agenţii imobiliare
4. Ghid turistic al unui oraş – website
5. Promovarea unei afaceri în mediul online
6. Organizarea si implementarea unei baze de date pentru gestiunea stocurilor la o SC
7. Proiectarea unui sistem informatic pentru gestionarea activitatii unui supermarket
8. Sistem informatic suport al activităţilor specifice unei firme
9. Proiectarea unui sistem informatic pentru managementul vânzărilor dintr-o firmă
10. Proiectarea unui sistem informatic pentru managementul resurselor umane din companii
Conf. univ. dr. Logica BĂNICĂ - olga_banica@yahoo.com
Disciplina: Informatică economică
1. Proiectarea unei platforme de e-learning cu tehnologii open-source
2. Utilizarea tehnologiei „Cloud computing” pentru dezvoltarea serviciilor IT ale firmelor din
Romania
Disciplina: Proiectarea sistemelor informatice de gestiune
3. Sistem informatic pentru managementul relatiilor cu clientii
4. Sistem informatic pentru managementul relatiilor cu furnizorii
5. Sistem informatic pentru managementul studentilor din facultate
6. Sistem informatic pentru managementul financiar-contabil al unei firme
7. Sistem informatic pentru gestiunea mijloacelor fixe ale unei firme
8. Sistem informatic pentru managementul unei unitati sanitare
Disciplina: Dezvoltarea aplicaţiilor web (pentru studenţii IFR)
9. Agentie virtuala de oferte si angajare personal in mediul de afaceri

Pag. 1 din 4

10. Site Web pentru evidenta activitatii de cercetare stiintifica din facultate
Conf. univ. dr. Marcela BENGESCU – m_bengescu@yahoo.com
Disciplina: Contabilitate financiară I, II
1. Contabilitatea impozitului pe profit
2. Contabilitatea impozitului pe veniturile microîntreprinderii
3. Raportarea capitalurilor proprii în situaţiile financiare anuale
4. Contabilitatea salariilor si bonusurilor acordate salariaţilor
5. Imaginea conturilor de imobilizări în situaţiile financiare anuale
6. Imaginea conturilor de stocuri în situaţiile financiare anuale
7. Contabilitatea decontărilor cu furnizorii
Disciplina: Expertiză contabilă şi consultanţă fiscală
8. Expertizarea declararii si platii obligatiilor fiscale privind impozitul pe profit si TVA
9. Expertizarea salariilor si a obligaţiilor fiscale aferente salariilor
Conf. univ. dr. Emil BURTESCU - emil.burtescu@yahoo.com
Disciplina: Programarea calculatoarelor
1. Aplicatii de avertizare pentru termenele limita in relatiile cu clientii.
2. Protectia si securitatea bazelor de date
3. Programarea SQL – instructiuni complexe.
4. Programarea SQL – prelucrarea datelor de tip date & time.
5. Programarea SQL - folosirea tools-uri pentru gestionare baze de date.
6. Programarea SQL (Oracle/MySQL) – utilizarea tipurilor speciale de date.
7. Sistem informatic pentru gestiunea mijloacelor fixe
Conf. univ. dr. Claudia BURTESCU - claudia.burtescu@yahoo.com
Disciplina: Audit financiar
1. Planificarea unui audit al situaţiilor financiare
2. Auditul trezoreriei
3. Auditul activelor imobilizate si a stocurilor
4. Auditul conturilor de terţi
Disciplina: Audit intern
5. Misiunea de audit intern la .............
Disciplina: Contabilitatea instituţiilor publice
6. Contabilitatea activelor fixe în instituţiile publice
7. Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor în instituţiile publice
8. Întocmirea situaţiilor financiare în instituţiile publice
9. Contabilitatea decontărilor cu terţii în instituţiile publice
Conf. univ. dr. Victoria FIRESCU - firescuvictoria@yahoo.com
Disciplina: Contabilitate de gestiune
1. Valenţele informaţionale şi decizionale ale pragului de rentabilitate în contabilitatea şi
analiza riscului de exploatare pe exemplul...
2. Calculaţia costului produselor finite între tradiţional şi modern pe exemplul....
3. Utilitatea şi relevanţa costurilor în evaluarea contabilă a activelor entităţii economice
Disciplina: Contabilitatea instituţiilor de credit
4. Provizioanele, expresie a incertitudinilor şi riscurilor bancare
5. Dezvoltări şi aprofundări privind riscul de credit al băncilor româneşti
6. Rentabilitatea titlurilor băncilor listate la Bursa de Valori Bucureşti
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7. Utilitatea situaţiilor financiare ale instituţiilor de credit româneşti
Conf. univ. dr. Daniela BONDOC - daniela.bondoc@gmail.com
Disciplina: Analiză economică
1. Analiza cifrei de afaceri şi a valorii adăugate la societatea......
2. Analiza producţiei fizice la societatea ...
3. Analiza utilizării resurselor umane la societatea ....
4. Analiza cheltuielilor la societatea ...
Disciplina: Analiză financiară
5. Analiza rentabilităţii societăţii ...
6. Analiza ratelor de structură patrimonială pe baza bilanţului societăţii ...
Lect. univ. dr. Mariana BĂNUŢĂ - mari.banuta@yahoo.com
Disciplina: Evaluarea întreprinderii
1. Evaluarea bunurilor luate în leasing .Studiu de caz la…
2. Stabilirea valorii întreprinderii în condiţiile aplicării metodei comparaţiei cu întreprinderi
similare cotate
3. Evaluarea şi contabilizarea echipamentelor tehnologice
4. Evaluări ale drepturilor asupra proprietăţii imobiliare pentru garantarea împrumutului
5. Determinarea valorii impozabile a unei clădiri şi implicaţii fiscale
6. Evaluarea imobilizărilor necorporale. Studiu de caz la….
7. Determinarea valorii întreprinderii în condiţiile aplicării metodei Activului net Contabil
Corectat
8. Evaluarea datoriilor societăţilor comerciale şi contabilizarea acestora. Studiu de caz la…
Lect. univ. dr. Consuela DICU - necsulescuc@yahoo.com
Disciplina: Econometrie
1. Analiza intensităţii legăturii dintre variabilele: cerere, veniturile gospodăriilor şi preţurile de
cumpărare pentru produsele agroalimentare
2. Modele econometrice de analiză a investiţiilor străine directe în România
3. Modele econometrice de analiză şi previziune a principalilor indicatori de profitabilitate ai
sistemului bancar
4. Modele econometrice de analiză a consumului populaţiei din România
5. Modele econometrice de analiză şi prognoză a comerţului exterior al României
6. Modele econometrice de analiză şi previziune a cursului de schimb leu-euro
Lect. univ. dr. Mihaela DUMITRU - contabweb@yahoo.com
Disciplina: Contabilitatea persoanelor juridice fără scop lucrativ
1. Studiu privind întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare la persoanele juridice fără scop
lucrativ
2. Studiu privind remunerarea personalului la persoanele juridice fără scop lucrativ
Disciplina: Control financiar
3. Metoda controlului financiar – contabil. Studiu de caz la …..
4. Studiu privind standardele actuale ale controlului financiar din România
5. Analiza controlului financiar în Uniunea Europeană şi posibilităţile de aplicabilitate în
România
6. Controlul financiar – instrument al politicii economice
7. Controlul financiar exercitat de către instituţiile specializate ale statului
8. Studiu privind întocmirea documentaţiei de control financiar de către structurile cu atribuţii
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de control
9. Studiu privind finalizarea acţiunilor de control
Disciplina: Tehnici şi proceduri contabile
10. Studiu privind tehnica întocmirii şi prezentării documentelor financiar-contabile privind
stocurile
11. Studiu privind tehnica întocmirii şi prezentării documentelor financiar-contabile privind
imobilizările
12. Studiu privind tehnica realizării procesului de inventariere
13. Studiu privind tehnica întocmirii şi prezentării documentelor financiar-contabile privind
decontările cu personalul
Disciplina: Teoria şi practica întocmirii situţiilor financiar-contabile
14. Studiu privind tehnica întocmirii şi prezentării situaţiilor financiar-contabile
Lect. univ. dr. Mihaela GÂDOIU – mihaela_gadoiu@yahoo.com
Disciplina: Decizii financiare pe baza informatiilor contabile
1. Rolul informaţiilor contabile în luarea deciziei de investiţii la societatea ...
2. Impactul costului capitalului propriu în fundamentarea deciziei de finanţare. Studiu de caz la
societatea ...
3. Utilizarea informaţiilor contabile in luarea deciziei de dividend. Studiu de caz la societatea ...
4. Studiu privind costul capitalului imprumutat la societatea ...
Lect. univ. dr. Marian ŢAICU - taicumarian@yahoo.com
Disciplina: Control de gestiune
1. Ameliorarea sistemului de control de gestiune la ...
2. Utilizarea instrumentelor de monitorizare a performanţei la …
3. Exercitarea controlului de gestiune în condiţiile aplicării metodei …
4. Costul complet ca instrument al controlului de gestiune la …
5. Exercitarea controlului de gestiune în condiţiile aplicării metodei ABC
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