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Teme licenţă pentru sesiunea iulie 2018 
valabile pentru programul de studii  
ADMINISTRAREA AFACERILOR 

 
1. Metode și tehnici de îmbunătățire a calității in unități prestatoare de servicii; studiu de caz Prof. univ. dr. Mihaela Diaconu 
2. Analiza și tratarea riscului conform cerințelor standardului ISO 9001:2015 Prof. univ. dr. Mihaela Diaconu 
3. Activitatea de vânzare pe piețele internaționale. Studiu de caz la S.C.......... Conf. univ. dr. Mădălina Brutu 
4. Cercetare de marketing privind identificarea comportamentului antreprenorial în rândul tinerilor 

din România. 
Conf. univ. dr. Amalia Duțu 

5. Cercetare de marketing privind identificarea caracteristicilor antreprenorului: femeia 
antreprenor vs. bărbatul antreprenor. 

Conf. univ. dr. Amalia Duțu 

6. Cercetare de marketing pentru măsurarea reactivității naționale față de prezența companiilor 
multinaționale  pe piața din România. 

Conf. univ. dr. Amalia Duțu 

7. Analiza strategiei de marketing...... (a companiei)..... Propuneri de îmbunătățire a poziției de 
piață a companiei analizate. 

Conf. univ. dr. Amalia Duțu 

8. Analiza strategiilor de pătrundere pe piețele externe adoptate de..... (compania)....  Conf. univ. dr. Amalia Duțu 
9. Analiza mediului concurenţial şi diagnosticul strategic al S.C. ........................... Conf. univ. dr. Daniela Mihai 
10. Utilizarea analizei diagnostic pentru identificarea posibilităţilor de raționalizare a strategiei. 

Studiu de caz la S.C. ………….. 
Conf. univ. dr. Daniela Mihai 

11. Fundamentarea strategiei de aprovizionare cu materii prime si echipamente la S.C. .......... Conf. univ. dr. Daniela Mihai 
12. Căi eficiente de reducere a cheltuielilor de aprovizionare – stocare la S.C. …………. Conf. univ. dr. Daniela Mihai 
13. Analiza motivării resurselor umane la S.C............................. Conf. univ. dr. Carmen Secară 
14. Modelul paternalist al bunăstării în firmele românești. Analiză comparativă Conf. univ. dr. Carmen Secară 
15. Analiza comparativă între salariul mediu din România versus Uniunea Europeană Conf. univ. dr. Carmen Secară 
16. Studiu privind legătura dintre consum și salariul mediu în România versus Uniunea Europeană Conf. univ. dr. Carmen Secară 
17. Analiza concurenţilor din domeniul..........................la nivelul pieţei unice europene Conf. univ. dr. Flaviu Meghişan 
18. Analiza internaţionalizării firmei ....................  Conf. univ. dr. Flaviu Meghişan 
19. Elaborarea unei strategii promoționale la S.C. ………………….. Lect. univ. dr. Cristina Micu 
20. Tehnici de promovare a vânzărilor la S.C. ……. Lect. univ. dr. Loredana Tuţă 
21. Analiza modului de formare a asortimentului de mărfuri la S.C. ……… Lect. univ. dr. Loredana Tuţă 
22. Studiu privind organizarea spaţiului de vânzare la hipermarketul …… Lect. univ. dr. Loredana Tuţă 
23. Posibilităţi  de îmbunătăţire a etalării produselor la …… Lect. univ. dr. Loredana Tuţă 
24. Stiluri de negoiere. Studiu de caz privind contribuţia  acestora la dobândirea succesului într-o 

afacere  
Lect. univ. dr. Claudia Stanciu 

25. Pregătirea şi desfăşurarea procesului de negociere. Studiu de caz la ………….. Lect. univ. dr. Claudia Stanciu 
26. Abordarea sistemică a problemelor de poluare la S.C. ...........….. Lect. univ. dr. Emilia Popescu 
27. Cercetarea științifică privind operaționalizarea managementului de mediu la S.C. ...........….. Lect. univ. dr. Emilia Popescu 
28. Analiza riscurilor în cadrul S.C. ...... din perspectiva managementului proiectelor în afaceri Lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu 
29. Analiza strategiilor implementate in S.C. .......... și influenta acestora asupra capitalului uman Lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu 
30. Analiza sistemului de management în contextul implementării unui cod de guvernanță 

corporativă în cadrul S.C. .................. 
Lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu 

31. Analiza aspectelor de cultură organizațională specifice managementului proiectelor în afaceri 
în cadrul S.C. ................... 

Lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu 

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 

 
 


