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1. Sistemul de indicatori economici pe termen scurt şi impactul acestuia în criza cauzată de pandemie în
2020
2. Informaţii decizionale utile din hexagonul peren al economiei României în ultimul deceniu
Conf. univ. dr. Marcela BENGESCU – marcela.bengescu@upit.ro
3. Impozitul pe veniturle din agricultură, silvicultură și piscicultură
4. TVA în cazul tranzacțiilor intracomunitare
5. Impozitul pe veniturile din profesii liberale
6. Impozitul pe veniturile din investiții și din jocuri de noroc
Conf. univ. dr. Daniela BONDOC - daniela.bondoc@upit.ro
7. Reflectarea performanțelor pe baza indicatorilor valorici ai activității de producție și comercializare
în sectorul aeronautic
8. Studiu privind performanțele economico-financiare în sectorul de poștă și curierat
9. Dinamica sectorului IT prin prisma indicatorilor de performanță
10. Evidențierea performanțelor financiare în sectorul farmaceutic prin intermediul rentabilității
Conf. univ. dr. Claudia BURTESCU - claudia.burtescu@upit.ro
11. Lichidarea şi dizolvarea societăţilor comerciale. Studiu de caz la .......
12. Reorganizarea societatilor prin divizare. Studiu de caz la…..
13. Reorganizarea societatilor prin prin fuziune. Studiu de caz la…..
14. Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale de vânzări de mărfuri Studiu de caz la…..
15. Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale de cumpărări de mărfuri. Studiu de caz la…..
Conf. univ. dr. Emil BURTESCU - emil.burtescu@upit.ro
16. Costruirea de de servere pentru firmele mici – soluții, implementări și costuri
17. NAS pentru mici afaceri – solutii, implementari și costuri
18. Auditul se securitate informatică pentru utilizator
19. MySQL pentru micile afaceri
20. Backup & Restore – soluții, implementări și costuri
Lect. univ. dr. Mariana BĂNUȚĂ – mariana.banuta@upit.ro
21. Fundamentarea deciziilor manageriale pe baza informațiilor de tip ”cost”
22. Determinarea costului și analiza rentabilității pe produse / lucrări / servicii
Lect. univ. dr. Mihaela DUMITRU– mihaela.dumitru@upit.ro
23. Studiu practic privind tratamentul contabil al stocurilor în viziunea IFRS
24. Studiu practic privind tratamentul contabil al elementelor de activ necorporal în viziunea IFRS
Lect. univ. dr. Mihaela GÂDOIU–mihaela.gadoiu@upit.ro
25. Studiu privind echilibrul financiar al societății...
26. Studiu privind riscul societății...
Lect. univ. dr. Marian ŢAICU - marian.taicu@upit.ro
27. Costuri vizibile, costuri ascunse și decizii manageriale în agricultură
28. Informații contabile și decizii manageriale în societățile din domeniul IT
29. Informații contabile și decizii manageriale privind digitalizarea activității în administrația publică
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