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Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor 

Departamentul de MANAGEMENT ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ 

 

                                                            
                                                                  

 

PROPUNERI TEME LICENŢĂ  

MANAGEMENT [ZI şi ID] 

INFORMATICĂ ECONOMICĂ  [ZI] şi  

ADMINISTRAREA AFACERILOR (ENG.) [ZI] 

 

 ÎNDRUMĂTOR DENUMIREA TEMEI 

1 

Prof.dr. Dorin 

LIXĂNDROIU  

 

 

[[Teme pentru programele de studii MN + IE + CIG] 

Sisteme informatice pentru managementul deciziei. Aplicatie informatica. 

Dezvoltarea unui software pentru asistarea deciziei multicriteriale. 

Dezvoltarea unui software pentru asistarea deciziei utilizând modelarea fuzzy. 

Modul informatic pentru gestiunea lucrărilor de licenţă şi disertaţie cu posibilitati de 

regasire pe baza cuvintelor cheie (analiză-proiectare-realizare). 

Modul informatic pentru gestiunea activitatii stiintifice a studentilor (analiză-

proiectare-realizare). 

Optimizarea activităţilor în logistică şi distribuţie cu ajutorul tehnologiilor IT. 

Modele de analiză economico-financiară. Aplicaţie informatică pentru analiza 

economico-financiară a unei firme (analiză-proiectare-realizare).  

Gestiunea optimă şi contabilitatea stocurilor.  

Dezvoltări de module, rapoarte într-un sistem informatic integrat. 

 

2 

Prof.dr. Bogdan BĂCANU  

 

 

Management strategic 

Avantajul concurenţial. Studiu de caz în România 

Strategii de portofoliu ale holdingurilor româneşti 

Studiu privind misiunea şi formalizarea sa 

Performanţa firmei şi structura industriei 

Abordarea RBV şi impactul ei asupra strategiei 

Firmele româneşti şi economia de talie 

Strategii de redresare în România 

Strategia de diferenţiere în contextul naţional 

Strategia de cost redus în contextul naţional 

Leadership strategic 

Decizia strategică în context naţional 

Controlul strategic în holdingurile româneşti 
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Prof.dr. Liliana 

DUGULEANĂ 

 
 

 

  

Analiza eficienţei economice a investiţiilor. Studiu de caz la …………….. 

Analiza rentabilităţii activităţii economice. Studiu de caz la ………………….. 

Politici manageriale de extindere a activităţii din <ramura economică>. Studiu de caz 

la ... 

Analiza calității produselor/ serviciilor din <ramura economică>. Studiu de caz la … 

Managementul schimbării pe baza analizei satisfacţiei clienţilor produselor/serviciilor 
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din (industria/ ramura economică/ activitatea …). Studiu de caz la … 

Modelarea econometrică în analiza sezonalităţii vânzărilor. Studiu de caz la ... 

Analiza și previziunea cu modele econometrice. Studiu de caz la ... 

Studiul pieței <produselor/serviciilor > 

Managementul marketingului la firma …... 

 

4 
Prof.dr. Tiberiu FORIS 

 
 

 

Analiza situaţiei strategice în vederea restructurării organizaţiei  

Planul de afacere pentru dezvoltarea firmei 

Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanţare 

Analiza culturii de organizaţie în vederea implementării schimbărilor 

Proiectarea unui manual de evaluare a posturilor 

Managementul relaţiilor industriale 

Managementul proiectelor cu finanţare europeană 

Proiectarea unui sistem de analiză a performanţelor în cadrul organizaţiei 

Analiza satisfacţiei în muncă 

 

5 

 

 

 

 

Prof.dr. Lucian GUGA 
 

 

Studiul posibilităților de asimilare de noi produse în intreprindere; studiu de caz. 

Optimizarea planificării producției din intreprindere. 

Studiul posibilităților de optimizare a planificărilor strategice din intreprindere. 

Studiul posibilităților de optimizare a managementului întreprinderii prin măsurarea a 

gradului de satisfacție a angajaților. 

Determinarea posibilităților de îmbunătățire a calității produselor intreprinderii prin 

masurarea gradului de satisfactie a clienților. 

Studiul posibilităților de optimizare a managementului întreprinderii prin măsurarea a 

gradului de satisfacție a clienților. 

Studiul posibilităților de optimizare a deciziilor. 

Optimizarea proceselor de producţie 

Optimizarea utilizării capacităţilor de producţie 

Optimizarea gradului de ocupare a personalului 

 

6 

Conf.dr. Silvia 

SUMEDREA 

 
 

 

 

Licenta: 

1. Analiza performantelor unei firme folosind metoda balanced scorecard. Studiu de 

caz la SC.. 

2. Analiza diagnostic a unei firme în vederea dezvoltării strategiei de afaceri. Studiu de 

caz la SC.... 

3. Analiza performanţelor unei firme folosind metoda prismei performanţei. Studiu de 

caz la SC .... 

4. Analiza performantelor financiare ale unie firme. Studiu de caz la SC.... 

5. Managementul surselor de finantare pe termen scurt ale unei firme din domeniul ..... 

Studiu de caz la SC… 

6. Managementul surselor de finantare pe termen lung ale unei firme din domeniul ...... 

Studiu de caz la SC… 

7. Eficientizarea activitatii de atragere a surselor de finantare pe termen lung ale unei 

IMM. Studiu de caz la SC… 

8. Leasing-ul - sursa de finantare pentru dezvoltarea afacerilor unei firme. Studiu de 

caz la SC... 

9. Creditul bancar - sursa de finantare pentru dezvoltarea afacerilor unei firme. Studiu 

de caz la SC... 

10. Analiza SWOT - instrument managerial pentru dezvoltarea strategică organizaţiei. 

Studiu de caz la .... 

11. Creativitate şi inovare - modalităţi de creştere a performanţelor organizaţionale. 

Studiu de caz la ... 

12. Dezvoltarea unui sistem de management prin bugete. Studiu de caz la ... 

13. Dezvoltarea unui sistem de control pentru imbunatatirea performantelor 

organizationale. Studiu de caz la ... 

14. Managementul sistemului de comunicaţii în cadrul unei organizaţii. Studiu de caz 

la ..... 
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15. Impactul mediului extern asupra performanţelor organizaţiei. Studiu de caz.... 

16. Metode şi tehnici de reducere a rezistenţei la schimbare. Studiu de caz la ... 

17. SWOT analysis – managerial tool for organization’s strategically development 

18. Creativity and innovation – ways to increase organizational performances. Case 

study at SC .... 

19. Development of control system for increasing organizational performances. Case 

study at SC ... 

20. Management of the communication system of an organization. Case study at ... 

21. Environmental impact above organization’s performances. Case study at ... 

22. Methods and techniques to reduce resistance to change. Case study at… 

 

7 
Conf.dr. Cătălin MAICAN 

 
 

 

 Aplicații web pentru magazin virtual de produse audio. 

Sistem informatics pentru evidență stocuri, realizat cu tehnologii Web, n-tier 

Modul sistem ERP 

Aplicații economice pentru dispozitive mobile 

Aplicație Web pentru rezervare și cumpărare bilete online 

 Sistem de rezervare web a locurilor pentru un hotel 

 Realizarea unui generator de rapoarte pentru aplicațiile cu baze de date 

 Sistem informatic pentru gestiunea clienților/prospecților unei firme (e-CRM) cu   

 tehnologiile n-tier, web based 

 Tehnologii open source pentru eLearning 

 Portal educațional în tehnologie web 
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Conf. dr. Radu 

LIXĂNDROIU 

 
 

 

  

[Teme pentru programele de studii   IE + CIG] 

 

Realizarea unui sistem informatic pentru contabilitatea de gestiune dintr-o      

     intreprindere. 

Realizarea unui magazin electronic. 

Crearea de module suplimentare pentru platforme de e-commerce open-souce. 

Crearea unor module de calculaţia costurilor / evaluare, în cadrul sistemului  informatic 

    existent într-o intreprindere 

Metode de evaluare a sistemelor informatice din domeniul financiar-contabil. 

Compararea  fiabilităţii unor produselor software. 

Realizarea de aplicatii economice utilizand baze de date online. 

Realizarea unor sisteme de asistarea deciziei la nivelul unei firme sau unui 

departament. 

Crearea unor depozite de date pentru sisteme informatice de asistare a deciziei. 

Crearea de comparatii la nivelul produselor software utilizand modele matematice. 
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Conf.dr. Livia 

SÂNGEORZAN 

 

 

[Teme pentru programul de studii  IE] 

 

Realizarea unui blog utilizând PHP/FLEX/HTML+CSS 

e-Busines utilizând PHP/FLEX/HTML+CSS 

Teste online utilizând PHP/FLEX 

Proiectarea, realizarea și implementarea unui site pentru o firmă (de turism, imobiliară, 

auto...) utilizând PHP/HTML+CSS/FLEX 

Aplicații de modelare utilizând BlueJ 

Aplicații pentru telefonie mobila 

Realizarea unei lumi virtuale cu VRML 2 
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10 Conf. dr. Ruxandra ALBU 
 

 

Managementul serviciilor. Studiu de caz…….. 

Tendinţe în evoluţia managementului serviciilor (turismului, comerţului) la nivel 

naţional/regional. Studiu de caz:…………………… 

Management în industria ospitalităţii. Studiu de caz:…………………… 

Studiu privind turismul (rural, ecologic,...) în zona (regiunea, pensiunea, ............ ) 

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

Studiu privind posibilitatea dezvoltării turistice a regiunii.... 

Managementul relaţiilor cu clienţii. Studiu de caz la ..... 

Managementului resurselor umane. Studiu de caz… 

Cultura organizaţională. Studiu de caz la firma X. 

Motivarea şi evaluarea performanţelor angajaţilor la firma X 

 

11 
Lect. dr. Cristian 

POŢINCU  

 

Strategii de marketing dezvoltate de societățile responsabile social. Studiu de caz…  

Implementarea responsabilității sociale corporatiste. Studiu de caz…  

Implementarea principiilor eticii în raport cu mixul de marketing. Studiu de caz…  

Implementarea responsabilității sociale corporatiste in strategia de marketing a firmei. 

Studiu de caz……..  

Management și responsabilitate socială corporatistă. Studiu de caz….  

Dezvoltare durabilă și responsabilitate socială corporatistă. Studiu de caz…  

Analiza si optimizarea activităților logistice la societatea ……  

Optimizarea activității operatorilor economici din domeniul ...... Studiu de caz ...... 

Tendințe actuale pe piața ..... Studiu de caz .......  

Analiza și optimizarea activității de marketing la societatea ……  

Analiza si optimizarea activităților promoționale la societatea ……  

Mediul on-line. Studiu de caz .......  

New media în promovare. Studiu de caz ............  

 

12 
Lect. dr. Laura  

POŢINCU 

 

MN și BA 

Implicații ale instituției juridice a protecţiei consumatorilor în optimizarea 

managementului operatorului economic ........  

Protecția juridică a angajațiilor și implicațiile acestei instituții juridice în activitatea de 

management a operatorului economic ….....    

Optimizarea activității de management a operatorului economic ....... prin analiza 

juridică a prevederilor protecției juridice a mediului natural, în contextul dezvoltății 

durabile 

 

INF EC 

Implicații în managementul operatorului economic .... ale instituției juridice a 

protecției drepturilor de autor  

Optimizarea managementulului operatorului economic .... prin dezvoltarea aspectelor 

de protecție a drepturilor industriale 

 

13 

Lector dr. Sanda 

CONSTANTIN 
 

 

   

Analiza diagnostic în scopul creșterii rentabilităţii firmei; Studiu de caz la.... 

Analiza diagnostic; Studiu de caz la……… 

Analiza diagnostic în scopul dezvoltării firmei; Studiu de caz la……… 

Managementul investiţiilor; Studiu de caz la………………….. 

14 
Lector dr. Dana LUPŞA 

TĂTARU  

 

Comportament organizaţional 

Analiza culturii organizaţionale la firma X 

Analiza comparativă a culturii organizaţionale la firma X si Y 

Putere şi autoritate. Studiu de caz la firma X 

 

Comerţ electronic 

Magazin online. Studiu de caz la firma X 

Tehnici de e-comerţ. Studiu de caz la firma X 

 



 5 

15 
Lect. dr. Liana Cristina 

NICOLAU 

MN 

 

1. Analiza IMM-urilor românești în condiții de criză 

2. Analiza managementului crizelor în organizațiile publice 

3. Analiza efectelor crizelor economice asupra calității vieții populației 

 

BA 

 

1. Theories of leadership applied in Romanian business 

2. Negotiation strategies used by family business 

3. Growth strategies in intrapreneurial business 

4. Student entrepreneurship from idea to business 

5. Franchising: successful or unsuccessful business in Romania 

6. Strategic approach of personnel cost-reduction 

7. Management of cross-cultural working groups in Romania 

8. Analysis of e-training benefits for Romanian business 

9. Analysis of cross-cultural know-how transfer in developing countries 

10. Smart cities: Analysis of entrepreneurial ideas and business 

11. Analysis of compensation in Romanian production business 

 N.B. Studenții vor contacta cadrul didactic anterior depunerii documentelor oficiale. 

16 
Lect.dr. Lidia MÂNDRU 

  MN 

Managementul calităţii în servicii. Studiu de caz la ... (unităţi sanitare, bancare, 

turism, educaţie, biblioteci, etc.) 

Evaluarea calității serviciilor prin metoda Servqual. Studiu de caz la… (unităţi 

sanitare, bancare, turism, educaţie, biblioteci, etc.) 

Auditul calităţii. Studiu de caz la…. 

N.B.: Studenții vor contacta cadrul didactic înaintea depunerii cererii pentru 

îndrumare. 

BA 

Quality Management in Services. Case study at ... (healthcare, banking, tourism, 

education, libraries, etc.) 

Assessment of Services’ Quality using Servqual Method. Case study at ... 

(healthcare, banking, tourism, education, libraries, etc.) 

Quality Audit. Case Study at.... 

N.B.: Students will contact the teacher before submitting the guidance application 

form. 

17 

 

Prof. dr. Monica 

RAILEANU SZELES  

 

 

BA 

Offshore investment strategies for multinational companies 

Investing through tax heavens. Particularities and benefits 

Management strategies aimed at maximizing the company share value 

Financing alternatives on the financial market. Case study: SNP Petrom (or other 

companies listed at BVB) 

Analyzing the financing strategies undertaken by Petrom/ Erste Bank on the capital 

market 

The dynamics of the Facebook/ Google stock price on several international capital 

markets 

Implications of the global economic crisis on the business environment in Romania, 

compared to other CEECs 

A critical approach to the International Monetary Fund intervention in Romania 

Explaining the failure of the international financial system in 2007/2008. Insights for 

the future 

An empirical application of the portfolio management at the Bucharest Stock Exchange 
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18 Lect. dr. Todor Raluca 

BA 

Politici şi strategii de marketing utilizate pe piata produselor/serviciilor ..... Studiu de 

caz firma....... 

Politici şi strategii de marketing internaţional utilizate pe piaţă ..... Studiu de caz..... 

Politici şi strategii de produs utilizate de firme din domeniul..... Studiu de caz...... 

Politici şi strategii de pret utilizate de firme din domeniul..... Studiu de caz...... 

Politici şi strategii de distribuţie utilizate de firme din domeniul.....Studiu de caz...... 

Politici şi strategii promoţionale utilizate de firme din domeniul.... Studiu de caz..... 

Impactul investiţiilor străine asupra dezvoltării domeniului ...în ţara.... 

 

19 Lect. dr. Suciu Titus 

BA  

1. Plan de afaceri privind amenajarea teritoriului în localitatea Racoş, judeţul 

Braşov. 

Business plan for territory arrangement in Racoş, Country Braşov. 

2. Plan de afaceri privind amenajarea teritoriului în Masivul Piatra Mare. 

Business plan for territory arrangement in Piatra Mare Mountain. 

3. Analiza fundamentala a sectorului turistic ce cotează la BVB. 

Fundamental analysis of touristic sector that quotes on Bucharest Stock Exchange. 

4. Analiza fundamentala a sectorului energetic ce cotează la BVB 

Fundamental analysis of energetic sector that quotes on Bucharest Stock Exchange 

5. Impactul crizei corona asupra economiei. Studiu de caz: Italia. 

The economic impact of corona crisis. Case study: Italy 

6. Impactul crizei corona asupra economiei. Studiu de caz: Coreea de Sud. 

The economic impact of corona crisis. Case study: South Correa. 

 

20 
Prof. univ. dr. Marius 

Sorin Dincă 

BA 

Domeniu- Analiză economico-financiară 

1. Comparative study of the  financial situation. Study case... 

2. The analysis of financial sustainability. Study case... 

21 
Prof. univ. dr. Gheorghita 

Dincă 

BA 

Domeniul - Corporate finance 

1. The analysis of investment projects’ efficiency. Study case for... 

2. The analysis of the correlation between the financial situations and company 

value . Study case for... 

 


