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CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
Anul universitar 2017-2018
Prof. univ. dr. habil. Gheorghe SĂVOIU - gsavoiu@yahoo.com
1. Indici interpret actuali ai inflaţiei în statistica oficială şi unele imperfecţiuni
2. Analiza statistică a echilibrului extern al României în ultimul deceniu
3. Paradoxuri economice şi legile lui Carlo Cipolla în economia actuala
4. Ipoteze şi testare statistică în decizia manageriala în cadrul firmei X
Prof. univ. dr. Luigi Popescu – luigi.popescu@upit.ro
5. Studii privind gestiunea financiară pe exempul SC….
6. Studii privind gestiunea financiară pe termen mediu şi lung a firmelor
Prof. univ. dr. Emilia UNGUREANU - emiliaungureanu@yahoo.com
7. Disparități socio-economice în economia româneascaă
8. Analiza creşterii economice din România în perioada 2008-2016
9. Rolul investiţiilor străine directe în dezvoltarea durabilă. Cazul României
10. Rolul pieţei şi al statului în procesul creşterii economice
11. Analiza inegalităţii veniturilor pe piaţa muncii din România
12. Internaţionalizarea serviciilor
Conf. univ. dr. habil. Daniela PÎRVU - ddanapirvu@yahoo.com
13. Analiza impozitelor şi taxelelor locale în România
14. Evoluţia impozitului pe profit în România
15. Evoluţia sistemului de asistenţă socială în România
Conf. univ. dr. Luminiţa ŞERBĂNESCU – luminitaserb@yahoo.com
16. Dezvoltarea unei afaceri online în domeniul turismului
17. Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea activităţilor dintr-o companie de închirieri
autoturisme
18. Proiectarea unei aplicaţii informatice pentru gestiunea comenzilor în cadrul unui restaurant
19. Ghid online al oraşului Piteşti
20. Proiectarea unei aplicaţii informatice pentru managementul resurselor umane
21. Proiectarea unei aplicaţii informatice pentru gestiunea unei librării
22. Proiectarea unui sistem informatic pentru evidenţa abonaţilor la o societate de telefonie mobilă
23. Realizarea unui magazin online pentru comercializarea produselor cosmetice
24. Dezvoltarea unei aplicaţii web pentru farmacii
25. Optimizarea activităţilor specifice unei firme cu ajutorul aplicaţiilor informatice
Conf. univ. dr. Logica BĂNICĂ - olga_banica@yahoo.com
26. Sistem informatic de urmărire a dinamicii balanţei comerciale a României
27. Servicii IT&C în Cloud Computing pentru firmele româneşti
28. Sistem informatic pentru pentru urmărirea evoluţiei profesionale a absolvenţilor
29. Proiectarea unui site Web pentru o unitate de învăţământ
30. Sistem informatic pentru managementul unei unităţi de învăţământ
31. Sistem informatic pentru servicii online oferite de o unitate administrativ-teritoriala
32. Sistem informatic integrat pentru un centru virtual de comert electronic
Conf. univ. dr. Marcela BENGESCU – m_bengescu@yahoo.com
33. Contabilitatea fluxurilor de capitaluri
34. Studiu comparativ privind provizioanele si datoriile curente
35. Contabilitatea datoriilor pe termen lung
36. Aspecte contabile privind imobilizările
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37. Organizarea contabilităţii stocurilor de materii prime si materiale
38. Contabilitatea mărfurilor
39. Aspecte contabile privind creanţele si datoriile comerciale
40. Contabilitatea obligaţiilor fiscale
41. Contabilitatea activelor si pasivelor de trezorerie
42. Amortizarea contabila si fiscala
43. Expertizarea rezultatului fiscal
44. Expertizarea valorificării rezultatelor inventarierii
45. Expertizarea înregistrării veniturilor
Conf. univ. dr. Emil BURTESCU - emil.burtescu@yahoo.com
46. MySQL în dezvoltarea aplicaţiilor Web
47. Extragerea de date din aplicaţiile CIEL pentru analiza de date
48. Dezvoltarea de aplicaţii folosind ORACLE XE
49. Aplicaţie informatică pentru gestionarea activităţilor de depanare echipamente emisie-receptie
50. Aplicatie informatică pentru gestionarea burselor studenţeşti
Conf. univ. dr. Claudia BURTESCU - claudia.burtescu@yahoo.com
51. Metodologia de derulare a misiunii de audit intern la .............
52. Organizarea, evidenţa şi contabilitatea activelor fixe în instituţiile publice. Studiu de caz la...
53. Contabilitatea rezultatului în instituţiile publice. Studiu de caz la…..
54. Metodologia întocmirii situaţiilor financiare în instituţiile publice. Studiu de caz la…..
55. Organizarea, evidenţa şi contabilitatea decontărilor cu terţii în instituţiile publice. Studiu de caz la…..
56. Misiuni de audit specifice - auditul activelor imobilizate si a stocurilor. Studiu de caz la…..
57. Documentaţia în audit
Conf. univ. dr. Victoria FIRESCU - firescuvictoria@yahoo.com
58. Calculaţia costurilor şi imprtanţa acesteia în deciziile manageriale pe exemplul...
59. Principalii indicatori ai metodei costurilor variabile, utilizaţi în măsurarea performanţei întreprinderii pe
exemplul….
60. Analiza de senzitivitate a cheltuielilor pe exemplul...
61. Evaluarea şi măsurarea riscului de credit pe exemplul...
62. Lichiditatea , indicator important în evaluarea bonităţii intreprinderilor care se împrumută de la bănci
63. Contabilitatea ajustărilor de risc de credit şi dobândă pe exemplul...
64. Caracteristicile şi tipurile de garanţii bancare în corelaţia acestora cu creditele acordate de bănci
Conf. univ. dr. Daniela BONDOC - daniela.bondoc@gmail.com
65. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii societăţii...
66. Analiza rentabilităţii şi a corelaţiei acesteia cu structura capitalului societăţii...
67. Analiza indicatorilor valorici ai activităţii de producţie şi comercializare la societatea...
68. Analiza utilizării resurselor umane. Studiu de caz la societatea...
69. Analiza utilizării resurselor materiale. Studiu de caz la societatea...
Lect. univ. dr. Mariana BĂNUŢĂ - mari.banuta@yahoo.com
70. Evaluarea construcţiilor prin metodele înscrise în abordarea pe bază de venituri
71. Evaluarea terenurilor prin metoda comparaţiei directe
72. Evaluarea întreprinderii prin metoda Activului net de lichidare
73. Evaluarea acţiunilor întreprinderii
74. Aspecte privind realizarea diagnosticul comercial şi a celui financiar în evaluarea întreprinderii
75. Stabilirea ratei de actualizare în cazul aplicării metodelor înscrise în abordarea pe bază de venituri
76. Fuziunea prin absorbţie-aspecte ale evaluării întreprinderilor implicate, contabile şi fiscale
Lect. univ. dr. Consuela DICU - necsulescuc@yahoo.com
77. Analiza indicatorilor de incluziune socială folosind modele econometrice
78. Analiza statistico-economică a capacităţii de producţie şi productivitatea muncii utilizând modele
econometrice de regresie
79. Modele econometrice de analiză a inflaţiei în România
80. Modele econometrice de analiză a eficienţei economice în turism
Lect. univ. dr. Mihaela DUMITRU - contabweb@yahoo.com
81. Studiu privind organizarea contabilităţii stocurilor la persoanele juridice fără scop lucrativ
82. Studiu privind organizarea contabilităţii activelor imobilizate corporale la persoanele juridice fără scop lucrativ
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83. Studiu privind organizarea contabilităţii activelor imobilizate necorporale la persoanele juridice fără
scop lucrativ
84. Studiu practic privind documentaţia specifică situaţiilor financiare
85. Studiu privind tehnica întocmirii şi prezentării documentelor financiar-contabile specifice mărfurilor
86. Studiu privind tehnica întocmirii şi prezentării documentelor financiar-contabile specifice imobilizărilor
corporale
87. Studiu privind tehnica întocmirii şi prezentării documentelor financiar-contabile specifice decontărilor
cu bugetul statului
88. Studiu privind tehnica întocmirii şi prezentării documentelor financiar-contabile specifice trezoreriei
89. Studiu de caz privind metodologia activităţii de control financiar
90. Studiu de caz privind organizarea activităţii de control financiar în ţara noastră
91. Studiu de caz privind întocmirea şi prezentarea documentaţiei de control financiar
92. Studiu de caz privind locul şi rolul controlului financiar în economia românească
93. Studiu de caz privind organizarea şi exercitarea activităţii de control financiar al statului în sfera de
acţiune a executivului
94. Studiu de caz privind organizarea şi exercitarea activităţii de control financiar al statului în sfera de
acţiune a legislativului
Lect. univ. dr. Mihaela GÂDOIU – mihaela_gadoiu@yahoo.com
95. Deciziile financiare şi rezultatul adoptării lor în cadrul unei societăţi. Studiu de caz la societatea ...
96. Impactul costului îndatorării în fundamentarea deciziei de finanţare. Studiu de caz la societatea ...
97. Aspecte privind resursele de finanţare a investiţiilor la nivelul unei societăţi. Studiu de caz la societatea
...
Lect. univ. dr. Marian ŢAICU - taicumarian@yahoo.com
98. Utilizarea Balanced Scorecard pentru managementul performanţei
99. Exercitarea controlului de gestiune în condiţiile aplicării metodei costurilor standard
100. Aspecte particulare privind organizarea sistemului de control de gestiune în întreprinderile din
industria de ...
101. Controlul de gestiune şi procesul decizional
102. Controlul de gestiune modern şi metodele de calculaţie a costurilor

13.06.2017
Director departament,
Conf. univ. dr. Maria Daniela BONDOC
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