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Cadru didactic conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. habil. Gheorghe SĂVOIU - gheorghe.savoiu@upit.ro    

Nr. 
crt. 

Denumire temă 

1.  Analiza concentrării și diversificării veniturilor și cheltuielilor în bugete prin metoda Gini-
Struck. Studiu de caz: Firma  X 

2.  Identificarea, cuantificarea și consecințele sezonalității și ciclicității în activitatea 
economică a companiei Z  

3.  Rolul statisticilor descriptive în analiza unor indicatori contabili. Studiu de caz: Firma  Y 
 

 

 

Cadru didactic conducător ştiinţific: Prof. dr. Luigi POPESCU –BĂDOI - luigi.popescu@upit.ro  

Nr. 
crt. 

Denumire temă 

4.  Analiza raportului risc-rentabilitate pentru optimizarea structurii financiare 

5.  Aprecierea structurii financiare a firmei 
 

 

 

Cadru didactic conducător ştiinţific: Prof. dr. Emilia UNGUREANU – emilia.ungureanu@upit.ro  

Nr. 
crt. 

Denumire temă 

6.  Comportamentul consumatorului de …. 

7.  Analiză comparativă a procesului investiţional la  firmele…. 

 

Cadru didactic conducător ştiinţific: Conf. dr. habil. Daniela PÎRVU – daniela.pirvu@upit.ro   

Nr. 
crt. 

Denumire temă 

8.  Locul și rolul impozitelor indirecte în cadrul sistemului fiscal din Romania 
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Cadru didactic conducător ştiinţific: Conf. univ. dr. Logica BĂNICĂ - olga.banica@upit.ro  

Nr. 
crt. 

Denumire temă 

9.  Metode, tehnici si instrumente IT de promovare online a unei firme  

10.  Proiectarea unei platforme online pentru o agentie de presa 

11.  Sistem informatic pentru o agentie de publicitate 

12.  Dezvoltarea unui site Web dinamic pentru o firma specializata în domeniul studiilor de 
piaţă, folosind pachetul XAMPP și elemente de Java 

13.  Tehnologii de proiectare a unui sistem informatic integrat pentru urmarirea lantului de 
aprovizionare si livrare al unei companii specializate in produse electronice  

14.  Site Web dinamic pentru realizarea interfetei dintre un operator de telefonie mobila si 
clientii sai 

 

 

Cadru didactic conducător ştiinţific: Conf. univ. dr. Marcela BENGESCU - marcela.bengescu@upit.ro  

Nr. 
crt. 

Denumire temă 

15.  Studiu comparativ privind contabilitatea capitalurilor proprii si provizioanelor 

16.  Regimul contabil al datoriilor pe termen lung 

17.  Contabilitatea fluxurilor de imobilizări 

18.  Contabilitatea ajustărilor pentru deprecieri 

19.  Regimul contabil al stocurilor de materii prime si materiale 

20.  Contabilitatea stocurilor de produse si mărfuri 

21.  Regimul cotabil al datoriilor comerciale 

22.  Contabilitatea creanțelor comerciale 

23.  Contabilitatea datoriilor si creanțelor fiscale 

24.  Reflectarea in contabilitate a avansurilor acordate de întreprindere 

25.  Contabilitatea trezoreriei 

26.  Contabilitatea activelor biologice si ambalajelor 

 

 

Cadru didactic conducător ştiinţific: Conf. univ. dr. Maria Daniela BONDOC - daniela.bondoc@upit.ro  

Nr. 
crt. 

Denumire temă 

27.  Analiza bonității financiare a societății...  

28.  Analiza indicatorilor valorici ai producției și a efectelor acestora asupra rentabilității 
societății... 

29.  Analiza productivității si a altor indicatori de reflectare a eficienței gestiunii resurselor 
întreprinderii. Studiu de caz la .... 
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Cadru didactic conducător ştiinţific: Conf. univ. dr.  Claudia BURTESCU - claudia.burtescu@upit.ro  

Nr. 
crt. 

Denumire temă 

30.  Studiu privind derularea misiunii de audit intern la ............. 

31.   Studiu privind organizarea, evidenţa şi contabilitatea activelor fixe în instituţiile publice 

32.   Studiu privind metodologia întocmirii situaţiilor financiare în instituţiile publice.  

33.   Auditul trezoreriei. Studiu de caz la….. 

34.   Utilizarea procedurilor analitice in audit. 

35.  Auditul situatiilor financiare. Studiu de caz la……. 

 
 
 
Cadru didactic conducător ştiinţific: Conf. univ. dr.  Emil BURTESCU - emil.burtescu@upit.ro  

Nr. 
crt. 

Denumire temă 

36.  Gestionarea activitatilor de transport auto folosind aplicatii desktop. 

37.  Gestionarea stocurilor critice cu ajutorul SGBD Oracle XE. 

38.  Determinarea preferintelor utilizatorilor in folosirea facilitatilor Smart TV cu ajutorul 
datelor indirecte. 

39.  Analiza informatizata aerorilor aparute in procesul de productie la masinile de injectie 
mase plastice. 

40.  Gestionarea informatizata a termenelor limita in activitatea de anvelopare industriala 

41.  Folosirea aplicatiilor MS Office pentru gestionarea activitatilor la firmele mici. 

 
 
Cadru didactic conducător ştiinţific: Conf.univ. dr. Luminița ȘERBĂNESCU - luminita.serbanescu@upit.ro  

Nr. 
crt. 

Denumire temă 

42.  Realizarea unui site web de prezentare a unei  agentii de organizare evenimente  

43.  Proiectarea unei platforme interactive pentru jocuri 

44.  Proiectarea unui site web de comert electronic 

45.  Proiectarea unei site web pentru o companie din domeniul IT 

46.  Proiectarea unui sistem informatic pentru evidenţa studenţilor dintr-o facultate 

47.  Proiectarea unui sistem informatic pentu evidența și gestionarea ofertelor imobiliare in 
cadrul unei agenții 

48.  Proiectarea unui sistem informatic pentru evidenţa cărţilor dintr-o bibliotecă. 

49.  Proiectarea unui sistem informatic pentru optimizarea vânzărilor dintr-o firmă 

50.  Implementarea unei solutii de business intelligence pentru monitorizarea resurselor umane 
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Cadru didactic conducător ştiinţific: Lect. univ. dr. Mariana BĂNUȚĂ - mariana.banuta@upit.ro  

Nr. 
crt. 

Denumire temă 

51.  Importanța cash-flow-ului  în evaluarea întreprinderii-concept, tipologie, determinare și 
aplicabilitate   

52.  Evaluarea activelor circulante. Studiu de caz la ..... 

53.  Evaluarea construcțiilor prin metode înscrise în abordarea prin cost 

54.  Metodologia evaluării pentru lichidare 

55.  Reevaluarea terenurilor-aspecte ale evaluării și contabilizării diferențelor din reevaluare 

56.  Evaluarea întreprinderii pe baza metodelor înscrise în abordarea prin piață 

 
 
 
Cadru didactic conducător ştiinţific: Lect. univ. dr.  Mihaela DUMITRU - mihaela.dumitru@upit.ro  

Nr. 
crt. 

Denumire temă 

57.  Studiu practic privind contabilizarea operaţiunilor din activităţile de turism intern 

58.  Studiu practic privind contabilizarea activităţilor de cazare şi alte prestări de servicii în 
unităţile turistice 

59.  Studiu practic privind contabilizarea activităţilor de producţie alimentară în sectorul de 
panificaţie 

60.  Studiu privind întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare 

61.  Studiu practic privind tehnica întocmirii şi prezentării documentelor financiar-contabile 
specifice stocurilor 

62.  Studiu practic privind tehnica întocmirii şi prezentării documentelor financiar-contabile 
specifice imobilizărilor necorporale  

63.  Studiu practic privind tehnica întocmirii şi prezentării documentelor financiar-contabile 
specifice decontărilor cu personalul 

64.  Studiu practic privind tehnica întocmirii şi prezentării documentelor financiar-contabile 
specifice împrumuturilor bancare  

65.  Studiu practic privind metoda controlului financiar 

66.  Studiu practic privind organizarea activităţii de control financiar în Uniunea Europeană  

67.  Studiu practic privind întocmirea şi prezentarea suportului documentar al controlului 
financiar 

68.  Studiu practic privind efectul activităţii de control financiar în evoluţia entităţilor 
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Cadru didactic conducător ştiinţific: Lect. univ. dr. Mihaela GÂDOIU - mihaela.gadoiu@upit.ro  

Nr. 
crt. 

Denumire temă 

69.  Fundamentarea deciziei de investiții. Studiu de caz la societatea.. 

70.  Costul capitalului și alegerea ratei de actualizare a investițiilor. Studiu de caz la 
societatea.. 

71.  Utilitatea informației financiar-contabile în procesul decizional 

 
 
Cadru didactic conducător ştiinţific: Lect. univ. dr. Consuela NECȘULESCU - consuela.necsulescu@upit.ro  

Nr. 
crt. 

Denumire temă 

72.  Analiza si previziunea exportului folosind un model econometric 

73.  Modele econometrice de analiză şi prognoză a consumului populaţiei 

74.  Modele econometrice de analiză și prognoză a șomajului în România 

75.  Modele econometrice de analiză şi prognoză a indicatorilor SCN 

76.  Modele econometrice de analiză şi prognoză a cursului de schimb valutar 

 
 

Cadru didactic conducător ştiinţific: Lect. univ. dr. Marian ȚAICU - marian.taicu@upit.ro  

Nr. 
crt. 

Denumire temă 

77.  Aspecte privind deontologia profesională în domeniul calculației costurilor 

78.  Calculația costurilor în sectorul serviciilor 

79.  Prețurile de cesiune internă 

80.  Calculația costurilor în domeniul construcțiilor 

81.  Controlul de gestiune în condiții specifice 

 

15.06.2018 
 
 
 

Director departament, 
 

Responsabil program, 

Conf. univ. dr. Daniela BONDOC Conf. univ. dr. Luminița ȘERBĂNESCU 
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SINTEZA REPARTIZĂRII TEMELOR LUCRĂRILOR DE LICENȚĂ –  

- programul CIG -  
ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 

 
 

Nr.crt 
Cadru didactc 

 
 

Programul CIG 
 

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

2. Prof. univ. dr. Luigi POPESCU 2 

3. Prof. univ. dr. Emilia UNGUREANU 2 

4. Conf. univ. dr. habil. Daniela PÎRVU 1 

5. Conf. univ. dr. Logica BĂNICĂ 6 

6. Conf. univ. dr. Marcela BEMGESCU 12 

7. Conf. univ. dr. Maria Daniela BONDOC 3 

8. Conf. univ dr. Claudia BURTESCU 6 

9. Conf. univ dr. Emil BURTESCU 6 

10. Conf. univ. dr. Luminița ȘERBĂNESCU 9 

11. Lect. univ. dr. Mariana BĂNUȚĂ 6 

12. Lect. univ. dr. Mihaela DUMITRU 12 

13. Lect. univ. dr. Mihaela GÂDOIU 3 

14. Lect. univ. dr. Consuela NECȘULESCU 5 

15. Lect. univ. dr. Marian ȚAICU 5 

Total teme 81 

 
 


