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Observaţie: Aceste titluri sunt orientative, studenţii pot să îşi aleagă şi alte teme. 

 
Profesor universitar LUNGU Ion 
 

Evaluarea sistemelor informatice 
 

Soluţii informatice pentru inteligenţa afacerilor 
 

Tehnologii avansate pentru prelucrarea datelor 
 

Soluţii informatice pentru integrarea sistemelor 
 

Sisteme distribuite cu aplicaţie într-o societate cu stuctură de grup 
 

Protecţia şi securitatea bazelor de date 
 

Asigurarea securităţii unui sistem informatic economic 
 

Depozite de date cu aplicaţie într-o societate comercială 
 
Profesor universitar UŢĂ Adina  
Ileana  

Informatizarea managementului resurselor umane într-un sistem 
ERP 

 
Aplicaţii web pentru turism 

 
Soluţie informatică pentru optimizarea proceselor de distribuţie şi 
management al depozitelor 

 
Aplicaţie informaticǎ pentru o unitate hotelierǎ 

 
Sistem software de instruire şi testare în domeniul riscurilor majore 

 
Informatizarea activitǎţii într-o firmǎ de curierat 

 
Soluţii informatice pentru e-learning 

 
Aplicaţie software pentru o clinicǎ medicalǎ 

 
Soluţie informaticǎ pentru gestiunea sǎlilor de spectacole 

 
Soluţie software pentru optimizarea producţiei intr-o 
firmă producătoare de termopane 

 
Soluţie software pentru optimizarea activităţii în cadrul 
unui restaurant 

 
Informatizarea activitǎţii de catering aerian 

 
Aplicaţie informaticǎ pentru o firmǎ de catering 

 
Profesor universitar VELICANU  
Manole 
 

Sistem suport de decizie – soluţie Oracle 
 

BD [Oracle] privind . . . 
 

Mecanisme de protecţia datelor în SGBD 



 
Aplicaţie Web realizată cu produse Oracle 

 
Comerţ Electronic – soluţie Oracle 

 
Aplicaţie informatică privind . . . 

 
Mecanisme de optimizare în SGBD 

 
Realizarea unei aplicaţii cu BD [Oracle] privind . . . 

 
Soluţie Oracle privind . . . 

 
Conferentiar universitar  
ANDREESCU Anca Ioana 
 

Tehnici de modelare a proceselor de afaceri 
 

Software pentru managementul depozitelor de reguli 
 

Utilizarea MDA (Model Driven Architecture) pentru proiectarea 
aplicaţiilor software 

 
Utilizarea motoarelor de reguli şi procese în aplicaţii economice 

 
Aplicaţii ale motoarelor de reguli open source 

 
Dezvoltarea unui motor de reguli 

 
Proiectarea aplicaţiilor bazate pe reguli de afaceri 

 
Software pentru managementul depozitelor de reguli 

 
Profesor universitar BÂRA 
Adela 
 

Dezvoltarea aplicaţiilor economice cu baze de date 
destinate managementului organizaţiei 

 
Realizarea unui depozit de date 

 
Dezvoltarea aplicaţiilor economice cu baze de date în domeniul 
resurselor umane 

 
Dezvoltarea unui sistem informatic utilizând tehnologii de 
Inteligenţa Afacerii 

 
Realizarea unui sistem OLAP în domeniul economic 

 
Solutii pentru prelucrarea analitica a datelor 

 
Prelucrarea volumelor mari de date 

 
Realizarea unui sistem informatic executiv pentru asistarea 
deciziilor economice 

 
Dezvoltarea aplicaţiilor economice cu baze de date în domeniul 
educaţiei 

 
Dezvoltarea aplicaţiilor economice cu baze de date în domeniul 
financiar 

 
Dezvoltarea aplicaţiilor economice cu baze de date în domeniul 
comercial 

 
Administrarea bazelor de date  



 
Lector universitar BOTHA  
(ȘIMONCA) Iuliana 
 

Baze de date orientate-obiect 
 

Integrarea tehnologiei XML cu bazele de date 
 

Auditul sistemelor de gestiune a bazelor de date 
 

Metode de asigurare a securităţii bazelor de date 
 

Metode şi modele de asigurare a integrităţii bazelor de date 
 

Aplicaţie mobilă cu baze de date 
 

Integrarea tehnologiei Java cu bazele de date Oracle 
 
Lector universitar DIACONIŢA  
Vlad  

Analiza, proiectare şi implementarea unei aplicatii pentru  
departamentul de ... 

 
Soluţie informatică utilizând mediul .... şi o bază de date Oracle 

 
Aplicatie informatica construita folosind abordari Big Data 

 
Asigurarea securităţii unui sistem informatic cu baze de date 

 
Integrarea orientată pe .... pentru sisteme informatice economice 

 
Aplicatie informatica construita folosind soluţii SAS 

 
Lector universitar BELCIU Anda 
 

Tehnologii Web şi baze de date 
 

Baze de date în Cloud 
 

Aplicaţie SAS 
 

Aplicaţie JDeveloper Fusion Web 
 

Sistem analitic pt Big Data 
 

Aplicaţie statistică cu baze de date 
 

Sistem ERP 
 

Sistem informatic pentru gestiunea relaţiei cu clienţii 
 

Aplicaţie cu baze de date mobile 
 

Aplicaţie interactivă cu baze de date 
 
Lector universitar FLOREA  
Alexandra Maria Ioana 
 

Aplicatie de gestiune a activitatii unei firme de recrutare si plasare 
forta de munca in strainatate 

 
Sistem informatic pentru gestiunea activitatii de brokeraj 

 
Sistem informatic pentru suport si mentenanta in activitatea de 
vanzari 

 
Implementarea unei BD pentru gestiunea marfurilor. Studiu de caz -  


