
 

1. Proiectarea si realizarea unui magazin electronic 

2. Baza de date pentru gestiunea fondului de carte dintr-o biblioteca 

3. Analiza unui sistem bancar virtual 

4. Proiectarea unei baze de date pentru gestiunea depozitelor bancare 

5. Rezolvarea problemelor de programare liniara cu algoritmi paraleli 

6. Sistem informatic pentru gestiune hoteliere 

7. Managementul relatiilor cu clientii – CRM 

8. Proiectarea unei aplicatii pentru urmarirea nivelului de ocupare a fortei de 

munca intr-un judet 

9. Sistem informatic pentru promovarea turismului prin mediul Internet 

10. Sistem de inmagazinare si regasire a informatiilor in intreprinderi mici si 

mijlocii 

11. Proiectarea unei baze de date pentru managementul pietei de joburi 

12. Analiza comparativa a produselor ERP. Functionalitate, modularitate 

13. Managemetul firmei virtuale 

14. Alicatii informatice pentru calculul evolutionist 

15. Aplicatii in economie a algoritmilor genetici 

16. Prelucrarea imaginilor digitale prin algoritmi bazati pe retele neuronale 

17. Tehnici si metode de prelucrare a imaginilor digitale 

18. Sistem informatic de generare a ofertelor pentru o companie de tamplarie 

P.V.C. 

19. Utilizarea tehnologiilor GIS in aplicatii de gestiune imobiliara 

20. Aplicatii ale graficii 3D in prezentarea structurilor organizationale 

21. Construirea aplicatiilor de tip muzeu virtual de pictura 

22. Sistem informatic de gestiune a acitivitatilor didactice pentru ciclul 

gimnazial 

23. Sistem informatic pentru rezervasri online a biletelor de transport aerian la 

prêt minim 

24. Sistem informatic pentru evidenta contabila a intreprinderilor mici si mijlocii 

25. Sistem informatic pentru optimizarea utilizarii resurselor intr-o organizatie 

orientata pe productie de serie 

26. Solutie informatica pentru implementarea de metode de rating in sisteme de 

licitatii 

27. Construirea unui site pentru prezentarea unei companii orientata pe 

productie 

28. Implementarea noilor forme de pregatire a personalului in organizatii 

29. Utilizarea tehnicilor de virtualizare a fluxului de date in cadrul unui portal 

30. Infochiosc pentru informarea pacientilor intr-o unitate medicala 



31. Implementarea sistemelor de formare continua in cadrul societatilor 

comerciale 

32. Utilizarea tehnicilor avansate de programare in realizarea portalurilor de 

alocare de resurse in timp real 

33. Analiza comparata a algoritmilor de criptare 

34. Analiza comparata a aplicatiilor informatice de asistenta juridica 

35. Realizarea unei platforme dinamice de e-Learning 

36. Proiectarea si realizarea unei aplicatii informatice suport de decizie 

37. Aplicatie informatica pentru gestionarea online a comisioanelor preferentiale 

38. Dezvoltarea unei aplicatii economice folosind baze de date 

39. Depozite de date cu aplicatii intr-o organizatie orientata pe realizarea de 

productie 

40. Aplicatie informatica pentru gestiunea activitatii dintr-o companie 

prestatoare de servicii 

41. Managementul retelelor de calculatoare 

42. Gestionarea depozitului de produse al unui magazin virtual. 

43. Personalizarea aplicatiilor WEB folosind tehnologia ASP.NET 

44. Construirea unei retele de socializare pe Internet. 

45. Utilizarea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de aplicatii informatice 

pentru gestiunea clientilor unei banci 

46. Sistem informatic pentru asistarea deciziei de creditare 

47. Sistem informatic pentru gestiunea serviciilor postale 

48. Dezvoltarea unui sistem online de elaborarea de recomandari personale 

49. Dezvoltarea de aplicatii informatice cu baze de date in domeniul financiar 

50. Aplicatie interactiva pentru optimizarea transportului urban 

51. Aplicatie informatica pentru comunicarea intre utilizatori aflati la distanta 

52. Platforma online de evaluare educationala 


