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Nr. 

crt. 
Cadru didactic conducător ştiinţific Denumire temă 

1.  
Prof.univ.dr.habil. Daniela PÎRVU 

daniela.pirvu@upit.ro 

Impactul fiscalității asupra profitului societății 

2.  Prof. univ. dr. Luigi POPESCU  
Gestiunea financiară a fondului de rulment și a necesarului de fond de rulment 

3.  

Prof. univ. dr. habil. Gheorghe SĂVOIU  

gheorghe.savoiu@upit.ro 

Pot fi testate şi detaliate în mediul academic legile imbecilităţii umane ale lui Carlo Cipolla? 

4.  
Modele econometrice şi testări statistice care validează teoria comportamentală sau 

experimentală  

5.  
Există corelaţii statistice stabile şi utile între indicatorii contabili la nivelul unei firme sau 

companii? 

6.  Prof. univ. dr. Emilia UNGUREANU 

emilia.ungureanu@upit.ro 

Disparități socio-economice în economia românească 

7.  Inegalităţi economice şi sociale în UE 

8.  Conf. univ. dr. Marcela BENGESCU 

marcela.bengescu@upit.ro 

Contabilitatea imobilizarilor corporale 

9.  Contabilitatea clientilor 

mailto:daniela.pirvu@upit.ro
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Nr. 

crt. 
Cadru didactic conducător ştiinţific Denumire temă 

10.   Contabilitatea furnizorilor 

11.  Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale si produse  

12.  Aspecte contabile privind activele biologice 

13.  Contabilitatea mărfurilor  

14.  Reflectarea in contabilitate a rezultatelor inventarierii 

15.  Contabilitatea decontarilor cu personalul   

16.  Conf. univ. dr. Maria Daniela BONDOC 

daniela.bondoc@upit.ro 

Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate. Studiu de caz la ... 

17.  Analiza cheltuielilor. Studiu de caz la ... 

18.  

Conf. univ. dr. Claudia BURTESCU  

claudia.burtescu@upit.ro 

 

Derularea misiunii de audit intern la ............. 

19.  Documentaţia în auditul financiar. 

20.  Planificarea activității de audit financiar. Studiu de caz la....... 

21.  Auditul financiar al situațiilor financiare. Studiu de caz la....... 

22.  Utilizarea eșantionării și procedurilor analitice în activitatea de audit financiar. 

23.  Misiuni de audit specifice - auditul activelor imobilizate și al stocurilor. Studiu de caz la….. 

24.  Informatizarea activității de gestiune echipamente individuale de protectie a muncii. 

25.  Informatizarea activității de recrutare forta de munca. 

26.  Automatizarea proceselor de service și ITP pentru autoturisme. 

27.  Aplicații GIS pentru gestiune flota de transport auto. 

28.  Conf. univ. dr. Luminița ȘERBĂNESCU  

luminita.serbanescu@upit.ro 

 

Proiectarea unui site web de comerț electronic 

29.  Proiectarea unui site de prezentare a unei agenţii de turism 

30.  
Implementarea unei solutii de business intelligence pentru optimizarea vânzărilor într-o 

companie 

31.  Lect. univ. dr. Mariana BĂNUȚĂ 

mari.banuta@yahoo.com 

Evaluarea construcțiilor prin metode înscrise în abordarea pe bază de venituri 

32.  Metode de evaluare a terenurilor. Studiu de caz ... 

mailto:daniela.bondoc@upit.ro
mailto:claudia.burtescu@upit.ro
mailto:luminita.serbanescu@upit.ro
mailto:mari.banuta@yahoo.com
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Nr. 

crt. 
Cadru didactic conducător ştiinţific Denumire temă 

33.  Evaluarea pentru impozitare 

34.  
Realizarea diagnosticului comercial și a diagnosticului financiar în situația evaluării 

întreprinderii 

35.  Lect. univ. dr. Diana BRÎNZĂ 

diana.brinza@upit.ro 

 

Contabilitatea operațiunilor interbancare 

36.  
Situațiile financiare ale unei instituții de credit 

37.  
Lect. univ. dr. Consuela DICU 

consuela.necsulescu@upit.ro 

 

Analiza intensităţii legăturii dintre variabilele: cerere, veniturile gospodăriilor şi preţurile de 

cumpărare pentru produsele agroalimentare 

38.  Modele econometrice de analiză a investiţiilor străine directe în România 

39.  Modele econometrice de analiză şi prognoză a comerţului exterior al României  

40.  Modele econometrice de analiză şi previziune a cursului de schimb leu-euro 

41.  

Lect. univ. dr. Mihaela DUMITRU 

mihaela.dumitru@upit.ro  

 

Studiu practic privind organizarea contabilităţii operaţiunilor specifice turismului intern 

42.  
Studiu practic privind întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare în sectorul de turism 

servicii 

43.  
Studiu practic privind tehnica întocmirii şi prezentării documentelor financiar-contabile 

specifice stocurilor 

44.  
Studiu practic privind tehnica întocmirii şi prezentării documentelor financiar-contabile 

specifice veniturilor 

45.  
Studiu practic privind tehnica întocmirii şi prezentării documentelor financiar-contabile 

specifice cheltuielilor 

46.  Studiu practic privind acţiunea de organizare şi exercitare a  controlului financiar 

47.  Studiu practic privind documentaţia specifică activităţii de control financiar 

48.  Studiu practic privind locul şi rolul activităţii de control financiar în activitatea entităţilor 

49.  Lect. univ. dr. Mihaela GÂDOIU  

mihaela.gadoiu@upit.ro 

Evaluarea proiectelor de investiții. Indicatori de apreciere și particularități la societatea... 

50.  Studiu privind decizia de finanțare a întreprinderii pe termen mediu și lung 

mailto:diana.brinza@upit.ro
mailto:consuela.necsulescu@upit.ro
mailto:mihaela.dumitru@upit.ro
mailto:mihaela.gadoiu@upit.ro
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Nr. 

crt. 
Cadru didactic conducător ştiinţific Denumire temă 

51.  

Lect. univ. dr. Marian ȚAICU 

marian.taicu@upit.ro 

 

Organizarea calculației costurilor în societățile cooperative 

52.  Organizarea controlului de gestiune în industria de panificație 

53.  Bugetul - instrument de control managerial 

54.  Relația între costuri și performanță în unitățile de alimentație publică  

16.06.2021 

Director departament, 

 

Responsabil program, 

Conf. univ. dr. Luminița ȘERBĂNESCU 

 

Lect. univ. dr. Marian ȚAICU 
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SINTEZA REPARTIZĂRII TEMELOR LUCRĂRILOR DE DISERTAŢIE – 

- programul de studii CIG– 

 

ANUL UNIVERSITAR 2021-2022 

 

Nr. 

crt. 

Cadrudidactc 

 
 

Specializarea CIG 

45 de studenți 

1.  Prof. univ. dr. habil. Daniela PÎRVU 1 

2.  Prof. univ. dr. Luigi POPESCU 1 

3.  Prof. univ. dr. habil Gheorghe SĂVOIU 3 

4.  Prof. univ. dr. Emilia UNGUREANU 2 

5.  Conf. univ. dr. Marcela BENGESCU 8 

6.  Conf. univ. dr. Daniela BONDOC 2 

7.  Conf. univ. dr. Claudia BURTESCU 6 

8.  Conf. univ. dr. Emil BURTESCU 4 

9.  Conf. univ. dr. Luminiţa ŞERBĂNESCU 3 

10.  Lect. univ. dr. Mariana BĂNUŢĂ 4 

11.  Lect. univ. dr. Diana BRÎNZĂ 2 

12.  Lect. univ. dr. Consuela DICU 4 

13.  Lect. univ. dr. Mihaela DUMITRU 8 

14.  Lect. univ. dr. Mihaela GÂDOIU 2 

15.  Lect. univ. dr. Marian ŢAICU 4 

Total teme         54 
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