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Prof. univ. dr. habil. Daniela PÎRVU
daniela.pirvu@upit.ro, ddanapirvu@yahoo.com
Analiza dezechilibrelor sistemului public de pensii din România
Prof. univ. dr. habil. Gheorghe SĂVOIU
gheorghe.savoiu@upit.ro, gsavoiu@yahoo.com
Analiza statistică de concentrare - diversificare prin metoda Gini-Struck. Studiu de
caz: Evoluția structurală a producției firmei X
Soluții statistice de structurare și ierarhizare, concentrare și diversificare în piața
complexă a Uniunii Europene
Evoluția istorică seculară a statisticii românești
Prof. univ. dr. Luigi POPESCU
luigi.popescu@upit.ro
Aspecte ale gestiunii financiare la firmele private
Prof. univ. dr. Emilia UNGUREANU
emilia.ungureanu@upit.ro, emiliaungureanu@yahoo.com
Studiu privind inflaţia în România (2010 - 2020)
Studiu privind datoria externă a României
Conf. univ. dr. Logica BĂNICĂ
logica.banica@upit.ro, olga_banica@yahoo.com
Proiectarea unei platforme online pentru o agentie de presa
Platforma online pentru realizarea interfetei dintre un operator de telefonie mobila si
clientii sai
Tehnologii SQL, NoSQL și NewSQL de realizare a Big Data pentru mediul de afaceri
Conf. univ.dr. Marcela BENGESCU
marcela.bengescu@upit.ro, m_bengescu@yahoo.com
Contabilitatea fluxurilor de capitaluri proprii
Studiu comparativ privind provizioanele si datoriile curente
Contabilitatea datoriilor pe termen lung
Aspecte contabile privind imobilizările corporale
Organizarea contabilității stocurilor de materii prime, si materiale
Contabilitatea mărfurilor si ambalajelor
Aspecte contabile privind creanțele si datoriile comerciale
Contabilitatea obligațiilor fiscale
Contabilitatea activelor si pasivelor de trezorerie
Conf. univ. dr. Maria Daniela BONDOC
daniela.bondoc@upit.ro
Analiza indicatorilor de reflectare a eficienței cheltuielilor. Studiu de caz la ...
Analiza ratelor de rentabilitate. Studiu de caz la ...
Conf. univ. dr. Claudia BURTESCU
claudia.burtescu@upit.ro, claudia.burtescu@yahoo.com
Metodologia de derulare a misiunii de audit intern la ....
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Documentaţia în audit
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Planificarea unui audit financiar. Studiu de caz la.......
Auditul situatiilor financiare. Studiu de caz la.......
Utilizarea procedurilor analitice si a esantionarii in audit.
Misiuni de audit specifice - auditul activelor imobilizate si a stocurilor. Studiu de caz
la….
Conf. univ. dr. Emil BURTESCU
emil.burtescu@upit.ro, emil.burtescu@yahoo.com
Aplicatii office – desktop vs mobile. Comparatii si costuri.
Informatizarea activitatilor de achizitii pe baza criteriilor de selectie.
Alternative online pentru MS Office.
Gestionarea bazelor de date multimedia pentru aplicatii casnice.
MS Excel VBA. Aplicatii pentru firmele mici.
Conf. univ. dr. Luminița ȘERBĂNESCU
luminita.serbanescu@upit.ro, luminitaserb@yahoo.com
Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea activităților dintr-o companie de
închirieri autoturisme
Proiectarea unui site web de comerț electronic
Proiectarea unui site de prezentare a unei agenţii de turism
Implementarea unei solutii de business intelligence pentru optimizarea vânzărilor întro companie
Lect.univ.dr. Mariana BĂNUŢĂ
mariana.banuta@upit.ro, mari.banuta@yahoo.com
Evaluarea construcțiilor prin metode înscrise în abordarea pe bază de venituri
Metode de evaluare a terenurilor. Studiu de caz ...
Abordarea prin piață -tipuri de multiplicatori utilizați în evaluarea întreprinderii .
Studiu de caz la...
Evaluarea în scopul garantării împrumuturilor
Lect.univ.dr. Diana BRÎNZĂ
diana.brinza@upit.ro, diana_brinza@yahoo.com
Contabilitatea operațiunilor privind imobilizările instituției de credit ...
Contabilitatea operațiunilor privind capitalurile instituției de credit ...
Lect. univ. dr. Consuela DICU
consuela.necsulescu@upit.ro, necsulescuc@yahoo.com
Modele econometrice de analiză și previziune a principalilor indicatori de
profitabilitate ai sistemului bancar
Modele econometrice de analiză a consumului populației din România
Analiza indicatorilor de incluziune socială folosind modele econometrice
Modele econometrice de analiză a inflației în România
Lect.univ.dr. Mihaela DUMITRU
mihaela.dumitru@upit.ro, contabweb@yahoo.com
Studiu practic privind organizarea contabilităţii operaţiunilor specifice turismului
internaţional
Studiu practic privind întocmirea şi prezentarea documentaţiei specifice situaţiilor
financiare în sectorul de turism servicii
Studiu practic privind tehnica întocmirii şi prezentării documentelor financiarcontabile specifice elementelor de trezorerie
Studiu practic privind tehnica întocmirii şi prezentării documentelor financiarcontabile specifice ambalajelor
Studiu practic privind tehnica întocmirii şi prezentării documentelor financiarcontabile specifice remunerării personalului
Studiu practic privind controlul ca instrument de eficientizare a activităţii economico-
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financiare
Studiu practic privind principiile de organizare şi exercitare a controlului financiar
Studiu practic privind suportul documentar specific controlului financiar
Studiu practic privind efectele activităţii de control financiar în activitatea entităţilor
Lect. univ. dr. Mihaela GÂDOIU
mihaela.gadoiu@upit.ro, mihaela_gadoiu@yahoo.com
Fundamentarea deciziei de investiții a întreprinderii
Fundamentarea deciziei de finanțare a întreprinderii
Lect. univ. dr. Marian ȚAICU
marian.taicu@upit.ro, taicumarian@yahoo.com
Organizarea controlului de gestiune în cadrul întreprinderilor din industria de ...
Monitorizarea și raportarea performanței instituțiilor publice
Calculația costurilor în domeniul serviciilor de transport
Organizarea contabilității de gestiune în întreprinderea modernă

