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Prof. univ. dr. habil. Gheorghe SĂVOIU - gsavoiu@yahoo.com
Disciplina: Situaţii statistice financiar contabile
1. Sistem de indicatori conjuncturali macroeconomici in evolutia sa de la patrulaterul strategiei la
hexagonal peren al economiei românesti
2. Sistem de indicatori pe termen scurt la nivelul firmei Y
3. Asocierea statistico – financiară intre riscul de ţară şi investitiile străine directe
Conf. univ. dr. Logica BĂNICĂ - olga_banica@yahoo.com
Disciplina: Software pentru managementul proiectelor
1. Aplicarea metodologiei PMBOK în dezvoltarea proiectelor software
2. Utilizarea metodologiei AGILE în managementul proiectelor
3. Comparatie intre metodologiile traditionale (PMBOK, Prince2) si abordarea Agile in
dezvoltarea proiectelor software
4. Studiu comparativ al aplicatiilor software de management de proiecte disponibile pe piata IT.
Conf. univ. dr. Marcela BENGESCU – m_bengescu@yahoo.com
Disciplina: Fiscalitate si contabilitate
1. Contabilitatea şi fiscalitatea avansurilor acordate de entităţile economice
2. Amortizare, ajustări pentru deprecieri şi provizioane
Disciplina: Fiscalitatea şi contabilitatea persoanelor fizice
3. Contabilizarea si impozitarea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor
4. Evidenta contabila si fiscalitatea veniturilor din activitatea comerciala
Conf. univ. dr. Emil BURTESCU - emil.burtescu@yahoo.com
Disciplina: Servere de baze de date
1. Securizarea serverului de baze de date Oracle
2. Securizarea serverului de baze de date MySQL
3. Securizarea serverului de baze de date PostgreSQL
4. Implementarea politicii de securitate a firmei pe serverele de baze de date
5. Lucrul cu depozite mari de date – Data Warehouse
6. Servere de baze de date. Virtual machines vs. containers
Disciplina: Auditul sistemenlor informatice
7. Auditul de securitate al utilizatorului.
8. Costuri aferente securitatii informatice.
9. Auditul hardware al echipamentelor de calcul.
10. Auditarea retelelor de calculatoare.
Conf. univ. dr. Claudia BURTESCU - claudia.burtescu@yahoo.com
Disciplina: Metodologie si standarde de audit financiar
1. Utilizarea procedurilor analitice în audit
2. Misiunea de audit la societatea.................
Disciplina: Contabilitate financiară aprofundată
3. Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale de cumpărări de mărfuri in comision
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4. Reorganizarea sub forma comasării prin absorbţie a unei instituţii publice
Conf. univ. dr. Victoria FIRESCU - firescuvictoria@yahoo.com
Disciplina: Contabilitatea de gestiune aprofundată
1. Structuri de costuri utilizate în procesul decizional pe exemplul...
2. Costurile standard, punte de legătură între contabilitatea de gestiune şi contabilitatea financiară
Disciplina: IAS şi IFRS în contabilitatea curentă
3. Studiu empiric privind impactul Standardelor Internaţionale de Contabilitate asupra
performanţei întreprinderii
4. Recunoaşterea, evaluarea şi contabilitatea investiţiilor imobiliare în spiritul IAS –IFRS pe
exemplul....
Conf. univ. dr. Daniela BONDOC - daniela.bondoc@gmail.com
Disciplina: Analiza performanţelor întreprinderii
1. Analiza performanţelor societăţii ... pe baza contului de profit şi pierdere
Disciplina: Analiză economico-financiară aprofundată
2. Analiza indicatorilor de exprimare a eficienţei la societatea....
Lect. univ. dr. Mihaela GÂDOIU - mihaela_gadoiu@yahoo.com
Disciplina: Diagnosticul financiar pe baza informatiilor contabile
1. Situatia financiară a societăţii …. apreciată pe baza bilanţului contabil
2. Ratele de rentabilitate - indicatori de apreciere a performanţelor întreprinderii. Studiu de caz
la societatea….
Lect. univ. dr. Marian ŢAICU - taicumarian@yahoo.com
Disciplina: Doctrina şi deontologia profesiei contabile
1. Etica în profesia contabilă. Principiile fundamentale ale eticii în profesia
Disciplina: Informaţii contabile şi decizii manageriale
2. Particularităţi ale procesului decizional în întreprinderile din industria de ….
3. Posibilităţi de ameliorare a sistemului informaţional contabil la ...
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