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Disciplina1: Informatică economică 
 
Denumirea temei propuse  

1. Internet - studiu privind utilizarea motoarelor de căutare 
2. Modalităţi de plată pe Internet 
3. Magazinele online. Studiu privind achiziţionarea produselor de la… 
4. Utilizarea aplicaţiei Excel în activitatea de gestionare a activităţilor unei firme. Studiu de caz 

la… 
5. Utilizarea aplicaţiei Excel în activitatea unei firme. Studiu de caz la… 
6. Utilizarea tehnologiilor informatice în eficientizarea activităţilor unei firme. Studiu de caz la … 
7. Utilizarea aplicaţiilor Microsoft Office în prelucrarea datelor la firma…. 
8. Eficientizarea deciziilor unei firmei  prin utilizarea tehnologiilor informatice. Studiu de caz la… 
9. Eficientizarea prelucrării datelor prin utilizarea unei aplicaţii de calcul tabelar 
10. Analiza comparativă a modalităţilor de realizare a site-urilor unor bănci.  
11. Eficientizarea organizării activităţii firmei ………. prin utilizarea tehnologiilor informatice 
12. Analiză comparativă a unor site-uri web  
13. Utilizarea instrumentelor oferite de Internet în promovarea produselor firmei…. 
14. Utilizarea aplicaţiilor Microsoft Office în prelucrarea şi gestionarea datelor la firma…. 

 
 
Disciplina1: Baze de date în marketing 
 
Denumirea temei propuse  

1. Utilizarea site-urilor web în prelucrarea datelor 
2. Utilizarea tehnologiei informaţionale în perfecţionarea deciziilor de marketing la firma..... 
3. Utilizarea bazelor de date în activitatea de marketing a unei firme 
4. Utilizarea aplicaţiilor de calcul tabelar în eficientizarea activităţii unei firme 
5. Utilizarea aplicaţiilor software în analiza vânzărilor la firma…..  
6. Eficientizarea deciziilor de marketing într-o firmă  prin utilizarea aplicaţiilor de calcul tabelar 
7. Utilizarea unui program de calcul tabelar in gestionarea datelor. Studiu de caz la firma… 
8. Utilizarea bazelor de date în relaţiile cu clienţii. Studiu de caz la firma… 
9. Eficientizarea activităţii de marketing a firmei ………. prin utilizarea bazelor de date 



10. Piaţa de ERP în România 
11. Studiu asupra gradului de răspândire a aplicaţiilor de tip CRM în ţara noastră 
12. Impactul utilizării de sisteme şi mijloace informaţionale moderne asupra profitului 
13. Studiu comparativ între firme ce folosesc sisteme de tip ERP şi cele ce nu folosesc, pe 

diferite nivele de conducere 
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