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Cadru didactic conducător ştiinţific

Prof. univ. dr. habil. Gheorghe
SĂVOIU
gheorghe.savoiu@upit.ro

3.
4.

Conf. univ. dr. Logica BĂNICĂ
olga.banica@upit.ro

5.
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7.
8.

Conf. univ. dr. Marcela
BENGESCU
marcela.bengescu@upit.ro

9.
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11.

Conf. univ. dr. Maria Daniela
BONDOC
daniela.bondoc@upit.ro

12.

13.

14.

Conf. univ. dr. Claudia
BURTESCU
claudia.burtescu@upit.ro

Denumire temă
Cum se poate realiza și valorifica un sistem
minimal de indicatori statistici financiari contabili
pentru a caracteriza o firmă ?
Analiza convergenței evolutive în economiile unor
țări central și est europene cu ajutorul
macroechilibrelor careului magic
Metodologii AGILE de management de proiect
pentru mediul de afaceri
Utilizarea metodologiilor Agile (Scrum, XP) in
dezvoltarea unui proiect software
Comparatie intre metodologiile traditionale
(PMBOK, Prince2) si abordarea Agile in
dezvoltarea proiectelor software
Evidenta si declararea TVA
Impozitul pe veniturile din cedarea folosinței
bunurilor
Impozitul pe veniturile din lichidarea persoanelor
juridice
Impozitul pe veniturile din premii si jocuri de noroc
Analiza cheltuielilor de exploatare și a impactului
lor asupra performanțelor financiare. Studiu de caz
la ....
Particularități economico-financiare ale analizei
activității în agricultură. Studiu de caz la ...
Aspecte juridice, contabile şi fiscale privind
lichidarea şi dizolvarea societăţilor comerciale.
Studiu de caz la .......
Aspecte juridice, contabile şi fiscale privind
divizarea societăţilor comerciale. Studiu de caz
la…..
Aspecte juridice, contabile şi fiscale privind
fuziunea societăţilor comerciale. Studiu de caz
la…..
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Conf. univ. dr. Emil BURTESCU
emil.burtescu@upit.ro
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Lect. univ. dr. Mihaela GÂDOIU
mihaela.gadoiu@upit.ro
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Lect. univ. dr. Marian ȚAICU
marian.taicu@upit.ro
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Lect. univ. dr. Mariana BĂNUȚĂ
mari.banuta@yahoo.com
Lect. univ. dr. Mihaela DUMITRU
mihaela.dumitru@intraconnect.ro

Denumire temă
Aspecte juridice, contabile şi fiscale ale
tranzacţiilor internaţionale de vânzări de mărfuri.
Studiu de caz la…..
Aspecte juridice, contabile şi fiscale ale
tranzacţiilor internaţionale de cumpărări de
mărfuri.Studiu de caz la…..
Analiza informatizata a datelor din aplicatiile Ciel
Contabilitate.
NAS pentru mici afaceri. Solutii si costuri.
Managementul conturilor pentru accesul la bazele
de date.
Servere de baze de date pentru mici afaceri.
Analiza datelor folosind MS Excel si SQL.
Analiza diagnostic a performanțelor întreprinderii
pe baza sistemului de rate
Analiza diagnostic a lichidității, solvabilității și
capacității de plată la societatea …
Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea
economiei
Informații contabile și decizii manageriale în
societățile prestatoare de servicii
Informații contabile și decizii mangeriale în
organizațiile non-profit
Fundamentarea deciziilor manageriale pe baza
informațiilor de tip ”cost”
Cheltuieli versus costuri – o analiză aprofundată
la…..
Studiu practic privind întocmirea şi prezentarea
situaţiilor financiare
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