
 
 

 

 
DEPARTAMENTUL ECONOMIE 

 
TEME PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE 

AN ACADEMIC 2021-2022 
 

Cadrul 
didactic  

Specializarea 
L/
M 

Tema lucrării de licenţă/disertaţie 

Prof.dr. 
Şarpe Daniela 

Ancuţa 

AAAP L 

1. Rolul întreprinderilor mici și mijlocii în dezvoltarea activității economice în domeniul alimentației publice - politici de sprijin 

2. Strategii concurenţiale în cadrul firmelor din sectorul alimentației publice - studiu de caz… 

3. Diagnosticul intern şi extern în fundamentarea deciziilor firmelor în domeniul alimentației publice - studii de caz... 

4. Inovare şi dezvoltare organizaţională în domeniul alimentației publice - studii de caz 

Notă: Temele sunt orientative, studenţii pot propune şi alte teme 

AI L 

1. Impactul politicilor de creştere economică, stabilitate şi coeziune, asupra performanței economice a țărilor din U.E. 

2. Investiţiile străine şi rolul acestora în dezvoltarea economiilor emergente 

3. Analiza evoluției finanțării din fonduri europene a României în perioadele pre și post aderare la U.E. 

4. Analiza politicilor economice aplicate la nivel european - studii de caz... 

5. Evoluții și tendințe ale fenomenului șomajului și politici de combatere a fenomenului – analiză comparativă la nivelul U.E. 

6. Analiza comparativă a evoluției țărilor central și est europene în perioada post aderare la U.E. 

Notă: Temele sunt orientative, studenţii pot propune şi alte teme 

ECTS L 

1. Investiţiile străine şi rolul acestora în dezvoltarea economiilor emergente – studiu de caz……. 

2. Comportamentul decizional la nivel antreprenorial în situaţii de criză - studii de caz 

3. Rolul întreprinderilor mici și mijlocii în dezvoltarea activității economice - instrumente de sprijin 

4. Strategii de suport pentru IMM-uri la nivel european; studii de caz … 

5. Inovare şi dezvoltare organizaţională - studii de caz 

6. Riscurile geopolitice și impactul acestora asupra strategiilor la nivel de firmă - studiu de caz... 

Notă: Temele sunt orientative, studenţii pot propune şi alte teme 

 M 
1. Comportamentul decizional în procesul de internaționalizare a activității firmelor – studiu de caz 

2. Dezvoltarea antreprenorială la nivel european – studii de caz 



 
 

 

Cadrul 
didactic  

Specializarea 
L/
M 

Tema lucrării de licenţă/disertaţie 

3. Impactul riscurilor geopolitice asupra strategiilor de internaționalizare ale firmelor 

4. Strategii de internaționalizare la nivel de firmă și instrumentele de suport ale acestora – studii de caz 

5. Impactul pandemiei COVID-19 asupra strategiilor firmelor multinaționale – studii de caz 

6. Analiza factorilor de influență a deciziilor la nivel de firmă, în contextul procesului de internaționalizare a acestora 

Notă: Temele sunt orientative, studenţii pot propune şi alte teme 

Prof.dr. 
Moga Liliana 

Mihaela 

 

L 

1. Elaborarea de propuneri de planuri de afaceri finanțate din diverse surse 

2. Elaborarea de propuneri de planuri de afaceri finanțate din fonduri europene 

3. Analiza rezultatelor economico-financiare ale unei întreprinderi după efectuarea unei investiții finanţate din fonduri europene 

4. Analiza sistemului informaţional al unei firme cu activitate în turism 

5. Analiza sistemului informaţional al unei instituţii 

6. Analiza sistemului informaţional al firme cu activitate în comerț internațional 

7. Analiza economico-financiară a activității unei firme cu activitate în turism  

8. Analiza economico-financiară a activității unei firme cu activitate în comerț internațional  

9. Analiza economico-financiară a activității unei firme cu activitate în agroturism 

10. Analiza economico-financiară a activității unei firme cu activitate în alimentaţie publică 

Notă: Temele sunt orientative, studenţii pot propune şi alte teme 

M 

1. Modalităţi de finanţare a antreprenoriatul în România 

2. Modalităţi de finanţare a antreprenoriatul social în România 

3. Trasabilitatea produselor alimentare – studiul cadrului legal şi a stadiului implementării 

4. Sisteme pentru trasabilitatea produselor alimentare 

5. Modalităţi de finanţare ale IMM-urilor în România 

Notă: Temele sunt orientative, studenţii pot propune şi alte teme 

Prof.dr. 
Neculiţă 
Mihaela 

 L 

1. Evoluția economică a țărilor din Europa centrală și de est 

2. Importanța echilibrului economic, politic și militar la nivel mondial 

3. Evoluția investițiilor străine directe în România 

4. Piața gazelor naturale și evoluția acesteia 



 
 

 

Cadrul 
didactic  

Specializarea 
L/
M 

Tema lucrării de licenţă/disertaţie 

5. Impactul fondurilor europene asupra creșterii și dezvoltării economice a României 

6. Societăților transnaționale – motor al economiei mondiale 

7. Blue Economy 

8. Crizele petrolului din economia mondială 

9. Poli de putere în economia mondială 

10. Analiza dezvoltării durabile în România 

Notă: Temele sunt orientative, studenţii pot propune şi alte teme 

ADAT M 

1. Dezvoltarea antreprenorială în regiunea de Sud-Est 

2. Turismul românesc din perspectivă europeană 

3. Finanțarea europeană a turismului în România 

4. Dezvoltarea durabilă și turismul românesc 

5. Economia circulară 

Notă: Temele sunt orientative, studenţii pot propune şi alte teme 

Conf.dr. 
Nistor Costel 

AI L 

1. Comerţul direct şi comerţul indirect în relaţiile economice internaţionale. Studiu de caz 

2. Contractul de vânzare - cumpărare internaţională. Studiu de caz 

3. Leasingul - tehnica de dezvoltare a schimburilor comerciale internaţionale. Studiu de caz 

4. Franchisingul - tehnica de dezvoltare a schimburilor comerciale internaţionale. Studiu de caz 

5. Lohnul - tehnica de dezvoltare a schimburilor comerciale internaţionale. Studiu de caz 

6. Operaţiunile în contrapartidă şi rolul lor în dezvoltarea schimburilor comerciale internaţionale. Studiu de caz 

7. Politicile comerciale ale statelor şi rolul lor în modelarea schimburilor comerciale. Studiu de caz 

8. Tehnici de finanţare a schimburilor economice internaţionale. Studiu de caz 

9. Tehnici şi instrumente de plată folosite în cadrul schimburilor comerciale internaţionale. Studiu de caz 

10. Gestiunea riscurilor contractuale în REI. Studiu de caz 

11. Metode extracontractuale de acoperire a riscurilor î REI. Studiu de caz 

12. Managementul riscurilor internaţionale la nivel de societate comercială. Studiu de caz 

13. Negocierea contractului de export. Strategii, tactici şi tehnici de negociere 

14. Cadrul general şi cadrul specific de realizare a negocierilor comerciale internaţionale 



 
 

 

Cadrul 
didactic  

Specializarea 
L/
M 

Tema lucrării de licenţă/disertaţie 

15. Rolul şi importanţa diplomaţiei comerciale în dezvoltarea schimburilor comerciale internaţionale. Studiu de caz 

ECTS L 

1. Cadrul general şi cadrul specific de realizare a negocierilor comerciale internaţionale 

2. Etapele procesului de negociere. Studiu de caz 

3. Tactici de negociere dezvoltate în cadrul schimburilor comerciale internaţionale. Studiu de caz 

4. Profilul negociatorului de succes. Studiu de caz 

5. Impactul cultural asupra derulării negocierilor comerciale internaţionale. Studiu de caz 

6. Rolul şi importanţa comunicării non-verbale în cadrul negocierilor comerciale internaţionale 

7. Negocierea contractului de export. Strategii, tactici şi tehnici de negociere 

8. Tehnici de negociere dezvoltate în cadrul schimburilor comerciale internaţionale. Studiu de caz 

9. Strategii şi tactici de negociere folosite în cadrul S.C..... 

10. Eficienţa şi eficacitatea procesului de negociere 

ADAT M 

1. Comunicare în turism. Caracteristici, particularităţi. Studiu de caz 

2. Tehnici de comunicare în turism. Studiu de caz 

3. Reclama în turism - forma de comunicare. Studiu de caz 

4. Publicitatea în turism - forma de comunicare. Studiu de caz 

5. Cultura organizaţională şi rolul acesteia în dezvoltarea activităţilor de turism 

6. Eficienţa şi eficacitatea procesului de comunicare în activităţile turistice 

7. Rolul comunicării non-verbale în cardul activităţilor turistice 

Notă: Temele sunt orientative, studenţii pot propune şi alte teme 

Conf.dr. 
Mazilescu 

Vasile 

AI L 

1. Platforma OmniSci, instrument prin care companiile pot interoga interactiv, vizualiza și alimenta fluxurile de lucru de 
informații de localizare peste miliarde de înregistrări. (Oferta lor inovatoare este utilizată de către gigantul farmaceutic Pfizer, 
precum și de Ericsson, Nvidia și Skyhook, pentru a numi câteva) 

2. Platforma AnswerRocket: analiza capacităților de Business Intelligence și analitice bazate pe Inteligenţa Artificială. 
(Platforma lor permite companiilor să democratizeze datele și analizele în siguranță și la scară largă) 

3. Noi tehnologii pentru a extinde capacitățile unor soluții bazate pe cloud pentru gestionarea relațiilor cu clienții 
(Salesforce facilitează mărcile să își consolideze conexiunile cu clienții)  

4. Platforma de întreprindere bazată pe Inteligenţa Artificială DataRobots (DataRobots automatizează și accelerează fiecare 
pas de la date la valoare și este un instrument pe care toți părțile interesate cheie ar trebui să îl aibă în arsenalul lor) 



 
 

 

Cadrul 
didactic  

Specializarea 
L/
M 

Tema lucrării de licenţă/disertaţie 

5. Soluția multi-cloud end-to-end Qlik pentru afaceri (Qlik face mișcări în lumea învățării și automatizării automate) 

ECTS L 

1. Analiza unui program de învățare automată cu resurse interne pentru turism 

2. Platforme de inteligență artificială: o nouă agendă de cercetare pentru economia platformelor digitale 

3. Analiza comercializării Inteligenţei Artificiale în accelerarea digitalizării afacerilor, îmbunătățirea structurilor lanțului industrial și 
îmbunătățirea eficienței utilizării informațiilor (cu aplicaţii în domeniul turismului) 

4. Analiza modului în care Inteligenţa Artificială determină industria financiară să construiască un ecosistem mai performant și mai 
larg, cu o eficiență sporită a afacerii pentru întreprinderile financiare 

5. Platformă Enterprise Machine Learning / Inteligență artificială (AI) Utilizarea datelor pentru a dezvolta sisteme inteligente 

ADAT M 

1. Analiza ecosistemelor digitale din perspectiva capacităţilor de recunoaştere facială 

2. Analiza ecosistemelor digitale din perspectiva capacităţilor de recunoaşterea limbajului natural 

3. Analiza ecosistemelor digitale din perspectiva integrării unor funcţii de Realitate Virtuală 

4. Analiza ecosistemelor digitale din perspectiva Realităţii Augmentate 

5. Sisteme Cognitive şi rolul lor în Industria Turismului 

Notă: Temele sunt orientative, studenţii pot propune şi alte teme 

Conf.dr. 
Muntean 
Mihaela-
Carmen 

AI L 

1. Impactul Brexitului asupra politicii economice a Uniunii Europene 

2. Evoluţia comerţului exterior al Braziliei în perioada 2015-2021 

3. Analiza comerţului exterior al Federaţiei Ruse în perioada 2015-2021 

4. Comerţului exterior al Indiei în perioada 2015-2021 

5. China şi evoluţia comerţului sşu exterior în perioada 2015-2021 

6. Evoluţia comerţului exterior al Africii de Sud în perioada 2015-2021 

7. Piaţa turistică europeană după pandemia de coronavirus 

8. Impactul apariţiei SARS-CoV-2 asupra economiei mondiale 

9. Piaţa transporturilor aeriene după pandemia de coronavirus 

10. Impactul pandemiei de coronavirus asupra comerţului exterior al României 

Notă: Temele sunt orientative, studenţii pot propune şi alte teme 

ECTS L 

1. Piaţa turismului gastronomic în Europa 

2. Turismul vitivinicol în Spania / Italia / Portugalia / Republica Moldova 

3. Turismul cultural în regiunea / ţara ...... 



 
 

 

Cadrul 
didactic  

Specializarea 
L/
M 

Tema lucrării de licenţă/disertaţie 

4. Turismul parcurilor tematice în lume / Europa 

5. Tendinţe pe piaţa turismului de croazieră 

6. Piaţa turismul medical în România 

7. Impactul pandemiei de coronavirus asupra fluxurilor de turişti la nivel mondial 

8. Evoluţia turismului de pelerinaje la nivel european / mondial 

9. Turismul balnear din România comparativ cu turismul balnear din Franţa 

10. Piaţa turismului de aventură în România / Europa 

Notă: Temele sunt orientative, studenţii pot propune şi alte teme 

ADAT M 

1. Competitivitatea turismului din ... pe piaţa turistică europeană / internaţională 

2. Impactul atentatelor teroriste asupra turismului mondial 

3. Impactul pandemiei de coronavirus asupra turismului sportiv 

4. Turismul gastronomic sustenabil în ..... şi dezvoltarea locală 

5. Competitivitatea turismului vitivinicol în Spania / Italia / Portugalia / Republica Moldova 

Notă: Temele sunt orientative, studenţii pot propune şi alte teme 

Conf.dr. 
Nechita 
Daniela 

AAAP  L 

1. Analiza pieţei produselor de tip fast food la nivel naţional 

2. Cercetarea cererii finale pentru produsul....la nivelul judeţului Galaţi / Regiunii de Sud-Est / naţional 

3. Importanţa prezenţei pe piaţă a târgurilor tradiţionale 

4. Rolul şi importanţa hipermagazinelor în comerţul românesc 

5. Tehnici şi strategii de creştere a vânzărilor 

6. Strategia de piaţă a firmei..... 

7. Posibilităţi de extindere a activităţii specifice în cadrul firmei… 

8. Comportamentul consumatorului roman – dileme, orientări 

ECTS L 

1. Dezvoltarea serviciilor de agrement - divertisment în România 

2. Piaţa serviciilor în economia ţărilor U.E., evoluţia pieţei în perspectivă 

3. Elaborarea unui plan de implementare pe piaţa internaţională a unui serviciu 

4. Rolul hipermagazinelor în comerţul românesc 

5. Stadiul actual şi evoluţia comerţului cu amănuntul în România 



 
 

 

Cadrul 
didactic  

Specializarea 
L/
M 

Tema lucrării de licenţă/disertaţie 

6. Tendinţe în dezvoltarea comerţului cu ridicata în România 

Conf.dr. 
Vîrlănuţă 

Florina Oana 

AI L 

1. Analiza pieței asigurărilor din Europa, pe exemplul asigurărilor... 

2. Obligatoriu vs facultativ în industria asigurărilor 

3. Reasigurarea contractelor de asigurări pe exemplul 

4. Noi tentințe în evoluția sectorului asigurărilor de viață în contextul COVID-19 

5. Influenţa factorilor socio-culturali asupra dezvoltării pieţei asigurărilor generale. Analiză în context european / internaţional 

6. Criterii de evaluare şi selecţie a proiectelor de investiţii. Studiu de caz .... 

7. Greenfield vs brownfield 

8. Impactul investiţiilor străine directe asupra creşterii economice 

Notă: Temele sunt orientative, studenţii pot propune şi alte teme 

FB L 

1. Structura și dinamica pieței asigurărilor și reasigurărilor din România 

2. Managementul riscului în asigurări, pe exemplul... 

3. Asigurări împotriva dezastrelor 

4. Asigurări de viață - realizări şi perspective 

5. Asigurarea obligatorie a locuinţelor în România – necesitate, reglementare, posibilităţi de îmbunătăţire a PAD 

6. Asigurarea de răspundere civilă auto 

7. Fundamentarea deciziei de investiții la S.C..... 

8. Politici şi strategii investiţionale la nivelul firmei..... 

Notă: Temele sunt orientative, studenţii pot propune şi alte teme 

ADAT M 

1. Evaluarea eficienței unui proiect de investiții în turism 

2. Strategii investiționale în afaceri din domeniul turismului 

3. Surse de finanțare a proiectelor de investiții din domeniul turismului 

4. Investiţiile în turism, factor de creştere şi dezvoltare economică locală şi regional 

Notă: Temele sunt orientative, studenţii pot propune şi alte teme 

MFB M 

1. Concurența pe piața asigurărilor 

2. Achiziții și fuziuni pe piața asigurărilor 

3. Asigurarea creditelor de export și rolul lor în dezvoltarea relațiilor comerciale internaționale. Studiu de caz 

4. Responsabilitatea socială a societăților de asigurări 



 
 

 

Cadrul 
didactic  

Specializarea 
L/
M 

Tema lucrării de licenţă/disertaţie 

Notă: Temele sunt orientative, studenţii pot propune şi alte teme 

Conf.dr. 
Manea 

Ludmila 
Daniela 

AI L 

1. Economia subterană versus economia oficială 

2. Analiza ocupării și a șomajului în regiunea de S-E a României 

3. Migrația forței de muncă. Impactul în U.E. 

4. Impactul politicii sectoriale a U.E- politica dezvoltării regionale în România 

5. Globalizarea fenomen ireversibil 

Notă: Temele sunt orientative, studenţii pot propune şi alte teme 

ECTS L 

1. Tendințe și evoluția turismului de croazieră. Studiu de caz compania…. 

2. Analiza turismului (de afaceri / balnear / montan / litoral...) din România comparativ cu turismul ….. din…. 

3. Promovarea și dezvoltarea turismului în regiunea de S-E a României 

4. Salariile şi piața muncii în sectorul terțiar 

5. Impactul manifestărilor social – culturale (festivaluri) asupra turismului din România 

6. Importanța turismului în dezvoltare economică a regiunii de S-E a României 

7. Protecția consumatorului de servicii turistice 

8. Evoluţia sectorului serviciilor educaționale în România 

9. Serviciile medicale în România. Studiu de caz.... 

10. Consumul de servicii al populației și calitatea vieții 

11. Serviciile de alimentație publică. Restaurante / Serviciile de catering  

Notă: Temele sunt orientative, studenţii pot propune şi alte teme 

ADAT M 

1. Rolul și importanța resurselor umane în sectorul serviciilor 

2. Impactul recrutării online asupra pieții muncii. Studiul de caz: provocările recrutării în turism 

3. Serviciile și strategiile de dezvoltare 

4. Dimensiunile sectorului serviciilor în cadrul economiei naționale 

5. Politica de dezvoltare regională a României – soluție de dezvoltare a sectorului serviciilor? 

Notă: Temele sunt orientative, studenţii pot propune şi alte teme 

Conf.dr.  L 
1. Analiza statistică prin intermediul indicilor aplicată la nivelul unei firme 

2. Selecţia modelului trendului unui fenomen prin metoda celor mai mici pătrate 



 
 

 

Cadrul 
didactic  

Specializarea 
L/
M 

Tema lucrării de licenţă/disertaţie 

Opaiţ 
Gabriela 

3. Utilizarea Testului „Z” la nivelul producţiilor firmelor 

4. Analiza statistică a progresului tehnic la nivelul unei firme 

5. Analiza statistică a costului de producţie la nivelul unei firme 

6. Analiza profitului la nivelul unei firme 

7. Metoda ANOVA aplicată la nivelul unei firme 

8. Metode de analiză statistică matriceală utilizate la nivelul unei firme 

9. Analiza riscului de faliment şi incertitudine la nivelul unei firme 

10. Analiza statistică a speranţei matematice a câştigului în proiectele de investiţii 

MFB M 

1. Prognoza statistică a cifrei de afaceri la nivelul unei firme 

2. Analiza statistică a cotei de piaţă în „Guerrilla” afacerilor 

3. Aplicarea modelelor Gompertz şi Logistic la nivelul unei firme 

4. Prognoza statistică a Produsului Intern Brut în România 

5. Prognoza „Sensibilităţii” profitului la nivelul unei firme 

Lect.dr. 
Soare Ionica 

ECTS L 

1. Schimbări climatice și schimbări în domeniul turismului 

2. Modificări în structura fluxului turistic pe principalele destinații turistice din România ca urmare a pandemiei COVID-19 

3. Agroturismul - factor dinamizant al turismului românesc  

4. Promovarea activităților turistice în ariile naturale protejate din România 

5. Produsele agroalimentare tradiționale atestate și dezvoltarea turismului rural 

6. Reședințele de județ și rolul acestora în dezvoltarea turismului la nivel județean, regional și național 

7. Centrele de informare și promovare turistică din România 

8. Patrimoniul industrial și valorificarea acestuia prin turism 

9. Turismul wellness - resurse turistice, evoluții, tendințe și segmente de clientelă 

10. Structurile de primire turistică cu funcții de alimentație publică din stațiunile turistice 

ADAT M 

1. Schimbările climatice și tendințe în amenajarea turistică a teritoriului românesc 

2. Reprezentativitatea ecoturismului în strategiile județene 

3. Salinele din România și reflectarea rolului acestora în gestionarea spațială a teritoriului localităților pe care sunt prezente pentru 
dezvoltarea turismului 



 
 

 

Cadrul 
didactic  

Specializarea 
L/
M 

Tema lucrării de licenţă/disertaţie 

4. Localitățile din România cu situri UNESCO și dezvoltarea teritorială și durabilă a turismului 

5. Structurile de primire turistică cu funcții de cazare turistică din spațiul rural al României și dezvoltarea durabilă a turismului 

6. Traseele turistice și dezvoltarea turismului în ariile naturale protejate 

7. Castelele din România și rolul acestora în gestionarea spațială a teritoriului localităților pe care sunt prezente pentru dezvoltarea 
turismului 

8. Infrastructura turistică și menținerea arhitecturii tradiționale la nivelul Deltei Dunării în vederea dezvoltării durabile și a turismului 

Lect.dr. 
Ştefănescu 

Răzvan 

AI L 

1. Analiza relației dintre creșterea economică și exporturi 

2. Sustenabilitatea deficitelor de cont curent  

3. Analiza relației dintre investițiile străine directe și exporturi 

4. Relația dintre cursul valutar și contul curent 

5. Analiza dinamică a balanței de plăți 

ECTS L 

1. Componentele sezoniere ale activității de turism 

2. Impactul evoluției cursurilor valutare asupra activității de turism 

3. Evoluția turismului internațional 

4. Relația dintre creșterea economică și activitatea de turism 

5. Evoluția investițiilor străine directe din domeniul turismului 

ADAT M 

1. Componente reziduale ale seriilor de timp asociate activității de turism 

2. Analiza riscului valutar în operațiunile de turism 

3. Componente de trend ale seriilor de timp asociate activității de turism 

4. Analiza riscului de parteneriat în operațiunile de turism 

5. Componente ciclice ale seriilor de timp asociate activității de turism 

Lect.dr. 
Man Otilia 

Rica 
AAAP L 

1. Logistica unui restaurant. Studiu de caz 

2. Logistica unei firme de catering. Studiu de caz 

3. Logistica unei patiserii. Studiu de caz 

4. Logistica unui minimarket alimentar. Studiu de caz 

5. Logistica transportului produselor alimentare. Studiu de caz 



 
 

 

Cadrul 
didactic  

Specializarea 
L/
M 

Tema lucrării de licenţă/disertaţie 

6. Ambalarea și depozitarea produselor alimentare. Studiu de caz 

7. Eficiența activității logistice. Studiu de caz 

8. Logistica organizării evenimentelor. Studiu de caz.... 

9. Integrarea structurilor de primire în mediul înconjurător. Studiu de caz.... 

Notă: Temele sunt orientative, studenţii pot propune şi alte teme 

ECTS L 

1. Eficiența activității logistice. Studiu de caz 

2. Efectele catastrofelor naturale asupra turismului. Studiu de caz.... 

3. Dezvoltare durabilă a turismului în centrele urbane. Studiu de caz.... 

4. Forme de transport ecologic în turism. Studiu de caz.... 

5. Integrarea structurilor de primire în mediul înconjurător. Studiu de caz.... 

6. Relația turist - mediu ambiant .Studiu de caz.... 

7. Unități de cazare prietenoase cu mediul. Studiu de caz.... 

8. Turism urban. Studiu de caz... 

9. Turism rural. Studiu de caz... 

10. Logistica structurii de primire. Studiu de caz.... 

Notă: Temele sunt orientative, studenţii pot propune şi alte teme 

ADAT M 

1. Trenduri şi tendințe în turismul de afaceri 

2. Turismul de afaceri şi tehnologia 

3. Efectele turismului de afaceri asupra mediului 

4. Turismul de afaceri și relația cu natura 

5. Turismul de afaceri în mediul urban / rural. Studiu de caz 

Notă: Temele sunt orientative, studenţii pot propune şi alte teme 

Lect.dr. 
Şorcaru 

Iulian Adrian 
ECTS L 

1. Contribuţia turismului la creşterea calităţii vieţii. Studiu de caz... 

2. Particularitățile croazierelor turistice. Studiu de caz... 

3. Impactul schimbărilor climatice asupra turismului. Studiu de caz.... 

4. Turismul de nișă: echitaţia în România 
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L/
M 

Tema lucrării de licenţă/disertaţie 

5. Turismul pentru cumpărături. Studiu de caz: Milano 

6. Turismul litoral în arhipelaguri exotice. Studiu de caz: Seychelles / Maldive etc. 

7. Turismul în timpul pandemiei COVID-19. Studiu de caz: Malta 

8. Turismul rural î regiunea...Particularităţi şi perspective de dezvoltare 

9. Turismul de observare a păsărilor în Delta Dunării 

10. Turismul de aventură în regiunea...... 

Notă: Temele sunt orientative, studenţii pot propune şi alte teme 

ADAT M 

1. Impactul pandemiei COVID-19 asupra serviciilor de transport aerian. Studiu de caz... 

2. Turismul de spa și wellness în regiunea.... 

3. Mutații în evoluția fenomenului turistic în județul / regiunea...... 

4. Strategii de marketing în agenţa de turism. Studiu de caz... 

5. Turismul negru. Studii de caz.... 

Notă: Temele sunt orientative, studenţii pot propune şi alte teme 

Lect.dr. 
Chiriţă 
Mioara 

AAAP / 
AI/ 

 ECTS 
L 

1. Studiu comparativ privind evoluția fenomenului inflaționist în Zona euro şi țările Europei Centrale şi de Est 

2. Analiza sectorială a activităţii economice (industrie, comerţ, turism, agricultură) 

3. Instrumente de plată de tip monedă electronică - emiterea și utilizarea lor în România 

4. Regimul de curs de schimb din România şi intervențiile B.N.R. pe piața valutară pentru susținerea monedei naționale 

5. Inițiative și programe ale instituțiilor internaționale în contextul crizei COVID-19 

6. Implicațiile paradisurilor fiscale asupra economiei U.E. 

7. Studiu privind rezultatele combaterii evaziunii fiscale la nivelul economiei românești 

8. Impactul pandemiei COVID-19 asupra economiei. Studiu de caz 

9. Evoluția organizațiilor din domeniul turismului / educației / serviciilor financiare în perioada pandemiei COVID-19 

10. Efectele pandemiei COVID-19 asupra turismului / educației / HoReCa 

11. Tendințele de evoluție ale turismului de shopping. Studiu de caz: (la alegere Milano, Madrid, Paris, Londra etc.) 

12. Percepţia tinerilor faţă de turismul de aventură 

13. Evoluția și perspectivele turismului creativ. Studiu de caz 

14. Tendinţe ale pieţei ecoturismului 

15. Analiza comparativă a pieţelor hoteliere / ofertei de servicii a agenţiilor de turism / hotelurilor / restaurantelor…. 
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16. Perspective de dezvoltare a serviciilor de tratament balnear în staţiunea ... 

17. Rolul noilor tehnologii în alegerea destinaţiei turistice 

18. Analiza rolului managementului proiectelor în dezvoltarea companiei 

19. Analiza fenomenului de non-calitate în servicii 

Notă: Temele sunt orientative, studenţii pot propune şi alte teme 

Lect.dr. 
Sava Valentin 

AI / 
ECTS 

L 

1. Economia circulară 

2. Tendința spre o economie circulară în Federația Rusă / Republica Modova..... 

3. Impozitele și taxele locale. Studiu de caz la U.A.T. ..... 

4. Dinamica și rolul investițiilor străine în ..... ( analiză la nivel de ţări / sectoare) 

5. Corupția și economia subterană 

6. Economia digitală în România / U.E.... 

7. Integrare europenă sau dezintegrare (cazul Brexit) 

8. Impactul schimbărilor climatice asupra turismului 

9. Fiscalitatea și antreprenoriatul în contextul economiei colaborative 

Notă: Temele sunt orientative, studenţii pot propune şi alte teme 

ADAT M 

1. Studiu pentru înființarea unei pensiuni agroturistice 

2. Interculturalitatea prin turism și gastronomie 

3. Tendințe în dezvoltarea produselor turistice în județul ….. 

4. Turismul ultimei șanse – vizitarea destinaților pe cale de dispariție  

5. Impactul atentatelor teroriste asupra turismului 

6. Fiscalitatea în Uniunea Europeană 

7. Impozitarea companiilor multinaţionale (cazul impozitului minim) 

8. Tendințe ale comerțului mondial contemporan (analiză la nivel de ţări / sectoare) 

Notă: Temele sunt orientative, studenţii pot propune şi alte teme 

 


