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Universitatea din Piteşti 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 

Departamentul de Finanţe, Contabilitate şi Economie 
 

TEME PROPUSE PENTRU LUCRĂRILE DE DISERTAŢIE LA PROGRAMUL DE STUDIU 

MANAGEMENT CONTABIL ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE 

Anul universitar 2017-2018 

Prof. univ. dr. habil. Gheorghe SĂVOIU -  gsavoiu@yahoo.com  

1. Sistem de indicatori conjuncturali macroeconomici in unele dintre ţările membre ale Uniunii Europene 

2. Indicatori statistici financiari ai protecţiei mediului în România 

3. Analiza statistica şi modelarea econometrica asociată a indicilor interpret ai inflaţiei în România 

Conf. univ. dr. Logica BĂNICĂ - olga_banica@yahoo.com  

4. Realizarea unui sistem informatic folosind metodologia PMBOK  

5. Aplicarea metodologiei AGILE pentru proiectarea şi realizarea unui site Web  

6. Aplicaţie informatică pentru managementul proiectelor prin metodologia TenStep 

Conf. univ. dr. Marcela BENGESCU – m_bengescu@yahoo.com  

7. Obligaţii privind evidenta si declararea TVA 

8. Aspecte contabile si fiscale privind contribuţiile sociale 

9. Aspecte fiscale si contabile privind impozitul pe veniturile din lichidarea persoanelor juridice 

10. Impozitul pe veniturile din premii si jocuri de noroc 

Conf. univ. dr. Emil BURTESCU  - emil.burtescu@yahoo.com  

11. Atacuri de tip SQL Injection  

12. Auditarea din punct de vedere ergonomic a aplicaţiilor 

13. Auditarea reţelelor de calculatoare 

14. Lucrul cu depozite mari de date – Data Warehouse 

15. Servere de baze de date. Virtual machines vs containers 

Conf. univ. dr. Claudia BURTESCU - claudia.burtescu@yahoo.com  

16. Aspecte juridice, contabile şi fiscale privind lichidarea şi dizolvarea societăţilor comerciale. Studiu de caz la.... 

17. Aspecte juridice, contabile şi fiscale privind divizarea societăţilor comerciale. Studiu de caz la.... 

18. Aspecte juridice, contabile şi fiscale privind fuziunea societăţilor comerciale. Studiu de caz la.... 

19. Aspecte juridice, contabile şi fiscale ale operaţiunilor de leasing internaţional. Studiu de caz la.... 

20. Aspecte juridice, contabile şi fiscale ale operaţiunilor de de franciză. Studiu de caz la….. 

21. Aspecte juridice, contabile şi fiscale ale tranzacţiilor internaţionale de vânzări de mărfuri. Studiu de caz la..  

22. Aspecte juridice, contabile şi fiscale ale tranzacţiilor internaţionale de cumpărări de mărfuri. Studiu de caz la.. 

Conf. univ. dr. Victoria FIRESCU - firescuvictoria@yahoo.com  

23. Analiza comparativă a avantajelor şi dezavantajelor metodelor de calculaţie pe exemplul ... 

24. Aplicaţie privind  calculaţiile standard  în determinarea bugetelor şi măsurarea performanţei întreprinderii pe exemplul... 

25. Tratamentul contabil al provizioanelor  în conformitate cu IAS 37 pe exemplul.. 

26. Determinarea şi analiza rezultatului global în conformitate cu IAS 1”Prezentarea situaţiilor financiare” pe exemplul... 

27. Recunoaşterea şi evaluarea stocurilor în conformitate cu IAS 2 pe exemplul.... 

Conf. univ. dr. Daniela BONDOC -  daniela.bondoc@gmail.com  

28. Analiza comparativă a rentabilităţii principalilor competitori din industria ..........  

29. Analiza indicatorilor de reflectare a performanţei activităţii de comercializare în sectorul... 

Lect. univ. dr. Mihaela GÂDOIU - mihaela_gadoiu@yahoo.com  

30. Studiu privind întocmirea şi analiza fluxurilor de numerar la societatea ... 

31. Ratele de rotatie a capitalurilor întreprinderii- factori determinanţi ai rentabilităţii acesteia. Studiu de caz la societatea ... 

Lect. univ. dr. Marian ŢAICU - taicumarian@yahoo.com  

32. Reglementarea profesiei contabile 

33. Rolul analizei abaterilor de la costurile standard pentru adoptarea deciziilor 

34. Adoptarea deciziilor în condiţiile aplicării metodelor tradiţionale de calculaţie a costurilor 

13.06.2017 

 

Director departament, 

Conf. univ. dr. Maria Daniela BONDOC 

mailto:gsavoiu@yahoo.com
mailto:olga_banica@yahoo.com
mailto:m_bengescu@yahoo.com
mailto:emil.burtescu@yahoo.com
mailto:claudia.burtescu@yahoo.com
mailto:firescuvictoria@yahoo.com
mailto:daniela.bondoc@gmail.com
mailto:mihaela_gadoiu@yahoo.com
mailto:taicumarian@yahoo.com

