
 1

Teme licenţă pentru sesiunea iulie 2018 
valabile pentru programul de studii  

MANAGEMENT 
 

1. Optimizarea deciziilor în managementul internațional. Studiu de caz la S.C. ......….. Conf. univ. dr. Mădălina Brutu 
2. Analiza organizării activităților în managementul internațional. Studiu de caz la S.C. ..…. Conf. univ. dr. Mădălina Brutu 
3. Utilizarea Analizei SWOT ca instrument în elaborarea eficientă a strategiilor în afacerile 

internaționale. Studiu de caz la S.C. ...........….. 
Conf. univ. dr. Mădălina Brutu 

4. Analiza sistemului decizional în cadrul a două organizații: una națională și cealaltă 
internațională 

Conf. univ. dr. Mădălina Brutu 

5. Importanța prospectării în cadrul procesului de vânzare. Studiu de caz la S.C. ...........….. Conf. univ. dr. Mădălina Brutu 
6. Proiectarea eficientă a procesului de vânzare la S.C. ...........….. Conf. univ. dr. Mădălina Brutu 
7. Diagnosticarea activităților de selecție și recrutare în firmele cu activitate internațională. Studiu 

de caz la S.C. ............….. 
Conf. univ. dr. Mădălina Brutu 

8. Cercetare de marketing privind identificarea caracteristicilor managerului: companii private vs. 
companii publice. 

Conf. univ. dr. Amalia Duțu 

9. Analiza gradului de orientare către piață .... (al companiei) ..... Propunerea unui set de măsuri 
pentru creșterea performanței firmei. 

Conf. univ. dr. Amalia Duțu 

10. Cercetare de marketing privind identificarea caracteristicilor managerului: femeia manager vs. 
bărbatul manager. 

Conf. univ. dr. Amalia Duțu 

11. Fundamentarea Planului economic al întreprinderii industriale cu studiu de caz la S.C. .......... Conf. univ. dr. Doruleţ Grădinaru 
12. Performanţa, competitivitatea şi flexibilitatea în producţia întreprinderii cu studiu de caz la S.C. 

................ 
Conf. univ. dr. Doruleţ Grădinaru 

13. Fundamentarea indicatorilor valorici ai producţiei întreprinderii industriale cu studiu de caz la 
S.C. ............ 

Conf. univ. dr. Doruleţ Grădinaru 

14. Managementul dezvoltării unui nou produs cu studiu de caz la S.C. ................... Conf. univ. dr. Doruleţ Grădinaru 
15. Politici manageriale de fundamentare şi reducere a costurilor de producţie în întreprinderea 

industrială cu studiu de caz la S.C. ................... 
Conf. univ. dr. Doruleţ Grădinaru 

16. Determinarea mărimii optime a lotului de fabricaţie în întreprinderea industrială cu studiu de 
caz la S.C. ................... 

Conf. univ. dr. Doruleţ Grădinaru 

17. Elaborarea şi corelarea cantitativă şi calendaristică a programelor de producţie ale secţiilor de 
producţie cu studiu de caz la S.C. ................... 

Conf. univ. dr. Doruleţ Grădinaru 

18. Utilizarea metodelor de planificare a activităţilor în reţea cu studiu de caz la SC................... Conf. univ. dr. Doruleţ Grădinaru 
19. Optimizarea sistemului decizional la S.C. ............ Conf. univ. dr. Puiu Grădinaru 
20. Metode și tehnici utilizate în creșterea funcționalității organizării informaționale. Studiu de caz 

la S.C. ....... 
Conf. univ. dr. Puiu Grădinaru 

21. Rolul sistemului informațional eficace și eficient în condiționarea decisivă a performanțelor 
firmei. Studiu de caz  la S.C. ................ 

Conf. univ. dr. Puiu Grădinaru 

22. Conducerea sistemelor dinamice prin abordări de tip Forrester. Studiu de caz la S.C. .............. Conf. univ. dr. Puiu Grădinaru 
23. Abordarea managementului stresului organizațional. Studiu de caz la S.C. ................ Conf. univ. dr. Puiu Grădinaru 
24. Metode, tehnici și instrumente folosite pentru fundamentarea strategiei.. Studiu de caz la S.C. 

............. 
Conf. univ. dr. Puiu Grădinaru 

25. Metodologia de structurare organizatorică rațională a firmei. Studiu de caz la S.C. ............. Conf. univ. dr. Puiu Grădinaru 
26. Studiu privind utilizarea unor metode și tehnici intuitive și raționale în stimularea creativității 

salariaților. Studiu de caz la S.C. ............. 
Conf. univ. dr. Puiu Grădinaru 

27. Dinamica salariului mediu în România în perioada 2010 – 2017 Conf. univ. dr. Carmen Secară 
28. Studiu privind legătura dintre consum și salariul mediu în România Conf. univ. dr. Carmen Secară 
29. Salariul – între drept și motivație Conf. univ. dr. Carmen Secară 
30. Analiza managementului resurselor umane la S.C............... Conf. univ. dr. Carmen Secară 
31. Studiu comparativ privind strategiile elaborate de două societăți comerciale Lect. univ. dr. Nicoleta Isac 
32. Analiza procesului logistic la S.C.... Lect. univ. dr. Nicoleta Isac 
33. Analiza motivatiei și a satisfacției în muncă a resurselor umane în cadrul unei organizații Lect. univ. dr. Nicoleta Isac 
34. Analiza procesului logistic în cadrul unei organizații Lect. univ. dr. Nicoleta Isac 
35. Motivarea resurselor umane în cadrul unei societăți  Lect. univ. dr. Nicoleta Isac 
36. Calitatea – factor important al competitivităţii unei organizații Lect. univ. dr. Nicoleta Isac 
37. Analiza resurselor umane din cadrul unei organizații Lect. univ. dr. Nicoleta Isac 
38. Parteneriatul public – privat o metodă de rezolvare a nevoilor comunității Lect. univ. dr. Elena Jianu  
39. Importanța procedurilor de lucru în cadrul organizațiilor Lect. univ. dr. Elena Jianu  
40. Management public versus management privat Lect. univ. dr. Elena Jianu  
41. Analiza managementului unei firme în contextul national specific S.U.A.  Lect. univ. dr. Eliza Antoniu 
42. Abordarea comparativă a managementului între România şi …. (o altă țară).  Lect. univ. dr. Eliza Antoniu 
43. Analiza managementului și a influenței culturii asupra acestuia în Japonia Lect. univ. dr. Eliza Antoniu 
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44. Analiza managementului în China. Lect. univ. dr. Eliza Antoniu 
45. Forme de manifestare ale leadership-ului în cadrul organizațiilor. Lect. univ. dr. Eliza Antoniu 
46. Stress-ul organizational și modalități de gestionare a acestuia  Lect. univ. dr. Eliza Antoniu 
47. Sistemul de management al carierei în cadrul firmei S.C. …....... S.A. Lect. univ. dr. Eliza Antoniu 
48. Comunicarea şi aportul adus la realizarea cu succes a unei afaceri  Lect. univ. dr. Claudia Stanciu 
49. Negocierea comercială performantă – condiție a succesului unei afaceri  Lect. univ. dr. Claudia Stanciu 
50. Auditarea și certificarea sistemelor de calitate în cadrul ...........…… Lect. univ. dr. Crenguţa Sinisi 
51. Managementul strategic al afacerilor externe ............ Lect. univ. dr. Crenguţa Sinisi 
52. Instrumente și tehnici moderne ale managementului calității la …........... Lect. univ. dr. Crenguţa Sinisi 
53. Managementul strategic și elementele inovative în cadrul ................  Lect. univ. dr. Crenguţa Sinisi 
54. Studiul privind implementarea sistemului de management al inovării în cadrul companiei .......... Lect. univ. dr. Crenguţa Sinisi 
55. Managementul calității implementat la .........…… Lect. univ. dr. Crenguţa Sinisi 
56. Metode și tehnici de îmbunătățire continuă a calității în firma ...........….. Lect. univ. dr. Crenguţa Sinisi 
57. Managerul social, personalitate complexă și profund implicată la S.C. ...........….. Lect. univ. dr. Emilia Popescu 
58. Managementul social în abordare procesuală la S.C. ...........….. Lect. univ. dr. Emilia Popescu 
59. Politica socială ca bază a managementului sistemelor în procesele sociale la S.C. ...........….. Lect. univ. dr. Emilia Popescu 

 

Notă: Temele propuse pentru realizarea lucrării de licenţă sunt orientative, existând posibilitatea ca, de comun acord cu 
profesorul coordonator şi cu avizul Comisiei de Activitate Didactică a departamentului, să fie adaptate unele teme la specificul 
agentului economic şi al preocupărilor de cercetare ale studentului. 

 

 

 

 

 
Director departament 

 
Conf. univ. dr. Daniela Mihai 

 
 


