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LISTA TEMELOR PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE LICENȚĂ
Nr.
Crt.

1

Nume și prenume
cadru didactic
coordonator

Lect. Univ. Dr. Delia
Gligor

2

Lector dr. Alexandru
Roja

3

Prof.univ.dr.Ioan
PETRIȘOR

4

Conf. Univ. Dr. SIPOS
GABRIELA

5

Conf. Univ. Dr.
ABRUDAN DENISA
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Tema propusă
Propunere de proiect investițional pentru dezvoltarea mediului de
afaceri prin POR 2014 - 2020
Propunere de proiect investițional pentru dezvoltarea mediului
rural prin PNDR 2014 - 2020
Propunere de proiect investițional pentru dezvoltarea resurselor
umane prin POCU 2014 - 2020
Propunere de proiect investițional pentru dezvoltarea cercetării și
inovării prin POC 2014 - 2020
Strategii de digitalizare. Studiu de caz la...
Transformarea digitală și efectele sale asupra avantajului
concurențial.
Studiul rețelelor complexe și a efectelor de rețea.
Influențele noilor tehnologii asupra demersului strategic
organizațional.
Efectele digitalizării asupra modelelor de afaceri ale
organizațiilor.
Strategii și modele de inovare disruptivă, studiu de caz asupra
modelelor de afaceri de tip platformă.
Analiza demersului strategic la organizația...
Influența capabilităților dinamice asupra avantajului competitiv al
organizațiilor
Aportul competenței distinctive a organizației la consolidarea
avantajului ei competitiv
Strategiile de digitalizare în sistemul strategic al întreprinderilor
Obținerea de avantaje competitive prin inovare
Competitivitate prin inovare la SC ALFA SRL
Inovare și performanță la SC ALFA SRL
Activitatea de inovare la SC ALFA SRL
Inovații de marketing la SC ALFA SRL
Dinamica afacerii. Studiu de caz la SC ALFA SRL
Potențialul uman al SC ALFA SRL
Managerul de resurse umane in era digitala. STUDIU DE CAZ
Cariera Profesionala in Romania- intre iluzie si realitate. STUDIU
DE CAZ
Noi Practici de Resurse Umane: Recrutarea prin Social Media.
STUDIU DE CAZ
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6

7

8

9

Beneficiile Coaching-ului in Organizatii. STUDIU DE CAZ
Programe de Mentoring la Compania...
Rolul Angajatului in Organizatie. STUDIU DE CAZ
Echipa de Inalta Performanta. STUDIU DE CAZ
Cum gandesc angajatorii. ANALIZA COMPARATIVA
Conf. univ. dr. Valentin Diagnosticul etic al organzatiilor. Studiu de caz la...
Partenie Munteanu
Etica in social media. Aspecte etice legate de Facebook
Etică şi publicitate. Aspecte etice în publicitatea online
Analiza funcţiunii operaţionale în sfera servicii
Analiza funcţiunii operaţionale în sfera producţiei industriale
Documentaţie de finanţare a proiectelor prin intermediul
instrmentelor structurale (6 teme)
Conf. Dr. Violeta Sacui Studiu de Fezabilitate a unui proiect de investiție la o societate
comercială
Analiza unei investiții strategice la o societate comercială
Investiții străine directe în România
Investitori financiari în România
Investitori strategici în România
Particularități ale investițiilor în active intangibile
Analiza unei investiții imobiliare
Conf.univ.dr. Marius
Analiza poziţiei financiare a întreprinderii
Ioan PANTEA
Analiza echilibrului financiar al întreprinderii
Analiza soldurilor intermediare de gestiune ale întreprinderii
Analiza rentabilităţii întreprinderii
Analiza riscurilor întreprinderii
Conf. Univ. Dr. Andrei
Calculaţia costurilor într-o organizaţie industrială. Studiu de caz
Pelin
la S.C. X S.R.L./S.A.
Calculaţia costurilor într-o organizaţie din domeniul serviciilor.
Studiu de caz la S.C. X S.R.L./S.A.
Planificarea costurilor într-o organizaţie industrială. Studiu de caz
la S.C. X S.R.L./S.A.
Planificarea costurilor într-o organizaţie din domeniul serviciilor.
Studiu de caz la S.C. X S.R.L./S.A.
Analiza costurilor într-o organizaţie industrială. Studiu de caz la
S.C. X S.R.L./S.A.
Analiza costurilor într-o organizaţie din domeniul serviciilor.
Studiu de caz la S.C. X S.R.L./S.A.
Decizii tactice privind costurile. Studiu de caz la S.C. X
S.R.L./S.A.
Influenţa metodei de calculaţie asupra politicii de preţuri în cadrul
unei organizaţii de afaceri. Studiu de caz la S.C. X S.R.L./S.A.
Optimizarea sistemului de calculaţie a costurilor. Studiu de caz la
S.C. X S.R.L./S.A.
Calculaţia şi analiza costurilor. Studiu de caz la S.C. X
S.R.L./S.A.
Optimizarea managementului costurilor. Studiu de caz la S.C. X
S.R.L./S.A.
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10

Asist. dr. Ionescu Alin

11

Conf.Anghel-Vlad Silvia

12

Conf. Dr. Cizmaș Elena

13

Conf. Univ. Dr. Sala
Diana

14

Conf. Univ. dr. Luminita
Hurbean
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Metode de reducere a costurilor. Studiu de caz la S.C. X
S.R.L./S.A.
Evoluția activității în cazul companiei …
Eficiența activității la societatea comercială …
Starea economică generală a companiei …
Inovarea – factor determinant al performanței corporative
Activitatea de inovare a companiei …
Motivarea şi motivaţia personalului la firma........
Recrutarea şi selecţia personalului în firma.......
Manageri vs. Lideri. Asemănări şi deosebiri ale acestora şi
rolurile manageriale în activitatea desfăşurată de managerii
români
Stilurile de conducere în management
Motivarea şi evaluarea personalului la firma............
Angajarea şi salarizarea personalului la firma........
Teme propuse de student/a în domeniul managementului
Analiza motivației în muncă
Analiza satisfacției în muncă
Motivarea și satisfacția în muncă
Comportament managerial și performanța în muncă
Profilul candidatului – element central în recrutarea și selecția
resurselor umane
Performanța și munca în echipă
Creșterea și dezvoltarea întreprinderii....
Manageri de succes din România
Modele manageriale și impactul acestora asupra performanței
manageriale
Planificarea strategică la SC...
Îmbunătățirea organizării la SC...
Îmbunătățirea procesului decizional la SC...
Motivarea personalului la SC....
Îmbunătățirea controlului intern managerial
Managementul firmelor cu creștere rapidă
Competențele manageriale și performanțele unei organizații
Evaluarea unei idei de afaceri prin planul de afaceri
Aspecte ale managementului în IMM
Întreprinzători de succes din România
Antreprenoriat social
Studiu comparativ privind procesul antreprenorial
Îmbunătățirea managementului în instituțiile publice
Controlul intern managerial în instituțiile publice
Îmbunătățirea calității serviciilor publice - aspecte manageriale
Managerii publicii și rolul rol în dezvoltarea unei organizații
publice
Performanță și competitivitate în sectorul public
Sisteme informatice pentru managementul relațiilor cu clienții
Sisteme informatice pentru managementul lanțului de
aprovizionare
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15 Conf. univ. dr. Gabriel
BÎZOI

16

Conf. Dr. Goleț Ionuț

Sisteme informatice pentru asistarea decizilor într-o organizație
Utilizarea tehnologiei informației în administrarea operațiilor
unei firme
Efectele noilor tehnologii informaționale în organizația modernă
Analiza activității de transport (rutier, feroviar, aerian). Studiu
de caz la S.C. …….
Analiza socială a proiectelor de transport
Beneficii sociale ale transportului rural
Beneficiile economice și sociale ale transporturilor (rutiere,
feroviare, aeriene)
Analiza cost-beneficiu în cadrul proiectelor de infrastructură
(rutieră, feroviară, aeriană)
Analiza serviciilor de transport public (studiu de caz la o
societate / regie de transport public)
Aspecte etice privind derularea activității de transport (rutiere,
feroviare, aeriene) de mărfuri / călători (studiu de caz la o
societate de transport)
Managementul activităților logistice. Studiu de caz la S.C.
........
Managementul activităților de distribuție și / sau stocare,
depozitare. Studiu de caz la S.C. .......
Managementul activităților de aprovizionare și / sau stocare,
depozitare. Studiu de caz la S.C. .........
Sistemul de previziune si planificare – suport al procesului
decizional (se alege o societate comercială și se descriu
procesele de previziune, planificare și bugetare precum si
deciziile care se iau pe baza acestora)
Previziunea vânzărilor (metode de previziune axate pe
vânzări în cazul unei societăți comerciale aleasă de student)
Variație bugetară în cazul companiilor cotate la Bursa de
Valori București (pornind de la date disponibile online, se
analizează și se interpretează variația dintre bugetul de
venituri și cheltuieli estimat și rezultatul realizat)
Relația exactitate-grad de detaliere în previziunile la nivel de
produs (pornind de la date Eurostat se compară eroarea de
previziune pentru diferite nivele de agregare)
Cererea de competențe specifice de previziune și planificare
pe piața muncii (pornind de la portalurile de recrutare online
se analizează, se compară și se clasifică posturile care
necesită competențe în domeniul previziunii și planificării)

17

Prof. Univ. Dr. Bibu
Nicolae
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Studiu cu privire la rolurile manageriale in firmele românești
Performanța managerială și Balance Score Card
Metode de management utilizate în firmele din România
Managementul stakeholderilor multipli în organizațiile din
Romania. Studiu de caz ........
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Managementul digital în firmele din România, Studiu de caz
pe 1 firmă (mai multe lucrari)
Structuri organizatorice contemporane. Studii de caz.
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