
 
 

 

 
DEPARTAMENTUL ECONOMIE 

 
TEME PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE LICENȚĂ / DISERTAȚIE 

AN ACADEMIC 2022-2023 

 

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 

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



 
 

 

Cadrul 
didactic  

Specializarea 
L/
M 

Tema lucrării de licenţă/disertaţie 

2. Dezvoltarea antreprenorială la nivel european – studii de caz  

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 

 M 

1. Modalităţi de finanţare ale antreprenoriatul în România 

2. Modalităţi de finanţare ale 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 

Prof.dr. 
Neculiţă 
Mihaela 

AAAP/ 
AI/ 

ECTS 
L 

1. Evoluția economică a țărilor din Europa Centrală și de Est sub impactul războiului din Ucraina 

2. Importanța economiei circulare la nivel mondial 

3. Evoluția investițiilor străine directe în România în contextul economic actual 

4. Piața gazelor naturale și evoluția acesteia sub impactul războiului din Ucraina 

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



 
 

 

Cadrul 
didactic  

Specializarea 
L/
M 

Tema lucrării de licenţă/disertaţie 

6. Noua poziționare a societăților transnaționale în economia mondială 

7. Blue economy 

8. Crizele petrolului din economia mondială 

9. Noua ordine mondială. Poli de putere în economia mondială 

10. Analiza dezvoltării durabile în România 

ADAT M 

1. Guvernanța economică la nivelul uniunii europene. Evoluție și perspective 

2. Dezvoltarea unui model de afacere „brokerul personal de turism” 

3. Finanțarea europeană a turismului în România 

4. Turismul de afaceri și tehnologia 

5. Impactul pandemiei covid-19 asupra turismului și industriei HORECA 

6. Analiza industriei ospitalității în județul Galați 

Prof.dr. 
Vîrlănuţă 

Florina Oana 

AI L 

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

2. Reasigurarea contractelor de asigurări pe exemplul... 

3. Investiții străine directe. Brownfield vs. Greenfield 

4. Finanțarea internatională a proiectelor de investiții complexe 

5. Reglementarea fondurilor de investiții în contextul crizei actuale 

6. Evaluarea eficienței unui proiect de investiții .... 

7. Surse de finanțare a proiectelor de investiții din domeniul ... 

8. Concurența pe piața asigurărilor 

9. Asigurările de viață în actualul context socio-economic 

10. Asigurări financiare. Studiu de caz... 

FB L 

1. Structura și dinamica pieței asigurărilor și reasigurărilor din România 

2. Obligatoriu versus facultativ în industria asigurărilor 

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

4. Studiu privind fundamentarea deciziei de finanţare pe cazul firmei .... 

5. Evaluarea şi selectarea proiectelor de investiţii 

6. Asigurarea de răspundere civilă auto 



 
 

 

Cadrul 
didactic  

Specializarea 
L/
M 

Tema lucrării de licenţă/disertaţie 

7. Asigurări de viață - realizări şi perspective 

8. Asigurări împotriva dezastrelor 

9. Asigurările de viaţă – garanţie a creditelor bancare 

10. Managementul daunei în asigurările de locuință 

MFB M 

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

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

3. Achiziții și fuziuni pe piața asigurărilor 

4. Globalizare și internationalizare în asigurări 

5. Responsabilitatea socială a societaților de asigurări 

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

Conf.dr. 
Nistor Costel 

AI L 

1. Comerţul internaţional - noi mutaţii ca urmare a invaziei din Ucraina 

2. Comerţul global cu cereale – noi tendinţe ca urmare a conflictului din Ucraina 

3. Efectele crizei energetice declanşată de războiul din Ucraina asupra economiilor ţărilor UE 

4. Impactul economic al invadării Ucrainei de către Rusia – Poziţionarea UE 

5. Noi mutaţii în policitile comerciale ale statelor şi rolul lor în noua modelarea a schimburilor comerciale. Noua ordine comercială 
internaţională 

6. Impactul războiului din Ucraina asupra economiei româneşti 

7. Impactul economic al Brexitului asupra ţărilor din UE 

8. Impactul economic al Brexitului asupra UK 

9. China şi rolul acesteia în structurarea noii ordini economice internaţioale 

10. BRICS şi roul acesteia în comerţul internaţional ca urmare a războiului din Ucraina 

11. Impactul războiului din Ucraina asupra economiei Rusiei 

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

13. Gestiunea riscurilor contractuale în REI. Studiu de caz 

14. 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 



 
 

 

Cadrul 
didactic  

Specializarea 
L/
M 

Tema lucrării de licenţă/disertaţie 

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 SC.... 

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. 
Muntean 
Mihaela-
Carmen 

AI L 

1. Impactul Brexitului asupra economiei Marii Britanii / Uniunii Europene 

2. Evoluţia comerţului exterior al Braziliei / Indiei în perioada 2017-2023 

3. Analiza comerţului exterior al Federaţiei Ruse sub impactul războiului cu Ucraina 

4. Comerţului exterior al Ucrainei sub impactul războiului cu Federaţia Rusă 

5. China şi evoluţia comerţului său exterior sub impactul pandemiei de SARS-CoV-2 şi a războiului dintre Federaţia Rusă şi Ucraina 

6. Evoluţia comerţului exterior al Africii de Sud în perioada 2017-2023 

7. Impactul pandemiei de SARS-CoV-2 asupra pieţei turistice europene 

8. Impactul pandemiei de SARS-CoV-2 asupra economiei mondiale 

9. Piaţa transporturilor aeriene afectată de pandemia de SARS-CoV-2 

10. Impactul pandemiei de SARS-CoV-2 asupra comerţului exterior al României 

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

ECTS L 
1. Turismul gastronomic în Europa / la nivel mondial 

2. Turismul vitivinicol în Spania / Italia / Portugalia / România 



 
 

 

Cadrul 
didactic  

Specializarea 
L/
M 

Tema lucrării de licenţă/disertaţie 

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

4. Turismul parcurilor tematice în lume / Europa 

5. Piaţa internaţională a Dark tourism  

6. Evoluţia pieţei Red tourism la nivel mondial 

7. Impactul pandemiei de SARS-CoV-2 asupra fluxurilor de turişti la nivel mondial 

8. Evoluţia turismului de pelerinaje la nivel european / mondial 

9. Turismul de cazinouri în lume / Europa 

10. Piaţa turismului de aventură în lume / Europa / România 

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 mondial 

4. Capitalele culturale / gastronomice 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 piaţa 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 român – dileme, orientări 

ECTS L 

1. Dezvoltarea serviciilor de agrement-divertisment în România 

2. Piaţa serviciilor în economia ţărilor UE, evoluţia pieţei în perspectivă 

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

4. Rolul hipermagazinelor în comerţul românesc 



 
 

 

Cadrul 
didactic  

Specializarea 
L/
M 

Tema lucrării de licenţă/disertaţie 

5. Stadiul actual şi evoluţia comerţului cu amănuntul în România 

6. Tendinţe în dezvoltarea comerţului cu ridicata în România 

7. Analiza pieţei imobiliare în România 

8. Analiza pieţei farmaceutice/serviciilor medicale 

9. Analiza pieţei serviciilor mass-media 

10. Efectele publicităţii asupra vânzărilor în Europa Centrală şi de Est 

11. Impactul publicităţii asupra comportamentului de cumpărare şi consum 

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. Globalizarea fenomen ireversibil 

ECTS L 

1. Analiza SWOT a sectorului românesc al serviciilor / (sau a unei anumite ramuri a serviciilor, la alegere) 

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

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

4. Analiza ocupării forței de muncă în servicii în România. Studiu de caz: județul............sau Regiunea................ a României. 

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. Studiul de caz.... 

10. Consumul de servicii al populației și calitatea vieții 

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

ADAT M 

1. Analiza SWOT a sectorului românesc al serviciilor versus țară membră U.E. 

2. Impactul serviciilor asupra timpului liber 

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? 



 
 

 

Cadrul 
didactic  

Specializarea 
L/
M 

Tema lucrării de licenţă/disertaţie 

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

Conf.dr. 
Opaiţ 

Gabriela 

 L 

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

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

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 statistica matriceala utilizate la nivelul unei firme 

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

10. Analiza statistica a sperantei matematice a castigului in proiectele de investitii 

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. 
Ştefănescu 

Răzvan 

AI L 

1. Analiza statistică a balanței comerciale 

2. Investigație asupra sezonalității exporturilor  

3. Investigație asupra sezonalității importurilor 

4. Analiza statistică a investițiilor străine directe 

5. Impactul piețelor financiare internaționale asupra pieței de capital din România 

6. Investiții străine de portofoliu în România 

7. Impactul exporturilor și importurilor asupra creșterii economice 

8. Sustenabilitatea deficitelor de cont curent 

9. Analiza relației dintre investițiile străine directe și exporturi 

10. Analiza influenței cursului valutar asupra soldului balanței comerciale 

ADAT M 1. Impactul volatilității cursurilor valutare asupra activității turistice 



 
 

 

Cadrul 
didactic  

Specializarea 
L/
M 

Tema lucrării de licenţă/disertaţie 

2. Analiza riscului de parteneriat din activitatea turistică 

3. Analiza riscului de cerere din activitatea turistică 

4. Studiu asupra impactului deciziilor politice asupra activității turistice 

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

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

Lect.dr. 
Soare Ionica 

ECTS L 

1. Schimbări climatice și schimbări în domeniul turismului 

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

3. Dezvoltarea afacerilor în turism și dezvoltarea locală 

4. Podgorii și crame vitivinicole integrate în dezvoltarea turismului din spațiul românesc 

5. Turismul rural din zona defavorizată montană 

6. Impactul pandemiei Covid 19 asupra turismului rural  

7. Căile de acces și transportul turistic la nivelul destinației ecoturistice 

8. Dezvoltarea ofertei de produse ecoturistice realizate de comunităţile locale 

9. Agroturismul - factor dinamizant al turismului românesc 

10. Patrimoniul industrial și valorificarea acestuia prin turism 

ADAT M 

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

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

3. Impactul pandemiei Covid 19 asupra infrastructurii turistice din România 

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

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

Lect.dr. 
Şorcaru 

Iulian Adrian 

AAAP/ 
AI/ 

ECTS 
L 

1. Particularitățile fenomenului turistic în insula Madeira 

2. Impactul presiunii turistice asupra populatiei rezidente. Studiu de caz Barcelona 

3. Punctele gastronomice locale-alternativă pentru dezvoltarea turismului in mediul rural din Romania 

4. Efectele pandemiei COVID-19 asupra comportamentului consumatorului de servicii turistice din România 

5. Modalități de combatere a risipei alimentare în unitățile de alimentație publică. Studiu de caz.... 

6. Perceptia turiștilor privind utilizarea sustenabilă a resurselor naturale în cadrul unităților de cazare externe 



 
 

 

Cadrul 
didactic  

Specializarea 
L/
M 

Tema lucrării de licenţă/disertaţie 

7. Managementul agenţiei de turism. Studiu de caz..... 

8. Evaluarea potenţialului turistic. Studiu privind posibilitatea dezvoltării turistice a regiunii.... 

9. Turismul de nișă: echitatia în România 

10. Turismul de observare a păsărilor în Delta Dunării 

ADAT M 

1. Strategii de marketing in agentia de turism. Studiu de caz... 

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

3. Turismul de aventură în regiunea...... 

4. Rolul turismului de afaceri în creșterea economică a regiunii.... 

5. Percepţia turiștilor privind utilizarea sustenabilă a resurselor naturale în cadrul unităților de cazare din România 

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

Lect.dr. 
Chiriţă 
Mioara 

 L 

1. Analiza efectelor crizelor economice asupra calității vieții populației 

2. Impactul crizei corona asupra economiei. Studiu de caz 

3. Studiu privind implicațiile tehnologiei informatiilor si comunicatiilor (Web 2.0, App etc) în dezvoltarea și modernizarea industriei 
ospitalității 

4. Examinarea relației dintre comportamentul angajaților și satisfacția consumatorilor. Studiu exploratoriu la nivelul unui sector din 
industria ospitalităţii (hotelier, 3 de alimentaţie, organizator de călătorii etc.) din România 

5. Utilizarea tehnologiei informaţionale pentru distribuţia şi promovarea produselor/serviciilor turistice. Studiu exploratoriu în rândul 
firmelor de turism din sectorul ... (ex. hoteluri/pensiuni/restaurante/agenţii de turism etc.) 

6. Evaluarea percepţiei rezidenţilor cu privire la utilizarea produselor locale de la fermierii mici şi mijlocii în consumul turistic. Studiu 
de caz 

7. Investigarea obiceiurilor de consum cultural şi preferinţelor privind serviciile culturale în rândul turiştilor. Studiu de caz 

8. Analiza si optimizarea activităților logistice. Studiu de caz 

9. Efectele pandemiei asupra relațiilor de muncă 

10. Analiza si optimizarea activităților logistice. Studiu de caz 

 M 

1. Analiza portofoliului de produse oferite on-line de agenţiile de turism din România 

2. Cercetări privind importanța aplicării noilor tehnologii şi servicii moderne în firma… 

3. Studiu privind impactul etichetării ecologice asupra consumatorilor 

4. Studiu privind rolul sistemelor informatice în promovarea mărfurilor şi serviciilor 



 
 

 

Cadrul 
didactic  

Specializarea 
L/
M 

Tema lucrării de licenţă/disertaţie 

5. Studiu privind implicațiile platformelor și site-urilor de rezervări în dezvoltarea industriei ospitalității 

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

Lect.dr. 
Sava Valentin 

AI L 

1. Analiza turismului în România. Evoluţii, stadiu actual şi perspective 

2. Piaţa turistică. Studiu de caz: regiunea ….. 

3. Turismul în ţările Uniunii Europene. Analiza comparativă 

4. Corporațiile multinaționale-rețele globale de putere 

5. Evaziunea fiscală în România 

6. Fiscalitatea persoanelor fizice 

7. Studiu privind obligațiile fiscale ale unei societăți comerciale 

8. Sistemul fiscal în România 

9. Economia criptomonodelor 

10. Fiscalitatea și antreprenoriatul în contextul economiei colaborative 

ADAT M 

1. Comparaţii privind impozitarea persoanelor fizice la nivelul UE 

2. Turismul medical şi de estetică corporală în mediul urban. Studii de caz 

3. Turismul gastronomic – comparații internaționale 

4. Impozitul pe profit în UE. Analiză comparativă 

5. Impactul terorismului global asupra turismului 

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

Prof.dr. 
Stanciu 
Silvius 

AAAP L 

1. Dezvoltarea unui punct de degustare la centrul de vinificație..... studiu de caz 

2. Consumul de băuturi în România. Studiu de caz 

3. Analiza calității serviciilor de alimentație publică din perspectiva calificării angajaților 

4. Analiza comparativă a unităților de alimentație publică din localitatea.... 

5. Food delivery - analiza calității serviciilor prezente în localitatea... 

6. Comportamentul consumatorului de băuturi alcoolice/răcoritoare. Studiu de caz 

7. Alimentația tinerilor. Studiu de caz 

8. Obezitatea în România. Analize și studii de caz (pe segmente de populație/regiuni) 

9. Analiza meniurilor oferite de unitățile de alimentație publică din perspective nutriționale. Studiu de caz 

10. Taxa pe zahăr. Analiza comparativă la nivel european. Impact la nivel autohton 



 
 

 

Cadrul 
didactic  

Specializarea 
L/
M 

Tema lucrării de licenţă/disertaţie 

Notă: Temele sunt orientative, studenții pot propune și alte teme, de comun acord cu coordonatorul 

ECTS L 

1. Comportamentul consumatorului de alimente. Studiu de caz 

2. Calitatea produselor alimentare comercializate pe piața.... Studiu de caz 

3. Monitorul prețurilor la alimente. Analiza și impact în piața alimentară 

4. Analiza notificărilor RASFF și piața alimentelor la nivel european. Studiu de caz: România 

5. Alimente ecologice. Studiu de caz privind prezența pe piața autohtonă și europeană 

6. Piața FMCG. Analiza evoluției la nivel național 

7. Protecția consumatorului în România. Studiu de caz 

8. Târguri alimentare. Analiza impactului asupra pieței locale și regionale 

9. Etichetarea alimentelor. Analiza comparativă a unui produs realizat de diverși producători 

10. Mărcile proprii în marile rețele de retail. Studiu de caz 

Notă: Temele sunt orientative, studenții pot propune și alte teme, de comun acord cu coordonatorul 

 
 

 


