
Nr.

 Crt.

Cadru didactic 

indrumator

Teme proiect diploma Nume și prenume student

Oenoturismul in Banat Olteanu Corina

Infiintarea unei microberarii in Brasov Ioniță Mihai

Prelucrarea primară a strugurilor roșii într-o  pensiune agroturistică, zona Muntenia Neagu Ramona Iuliana

 Instalaţie termică cu combustibil solid pentru pensiunea agroturistică Borgovan Alexandru 

Stelian

 Linie tehnologică de muls pentru ferme agroturistice de creştere a vitelor Miculescu Marian Andrei

Amenajarea unei ferme agroturistice de creștere a găinilor din rase mixte Petrescu Maria Elisabeta

Amenajarea unei „stâne turistice” în zona Bran – Moieciu Iancu Cătălin Elena

Proiectarea/amenajarea individualizată a unor obiective pentru agrement ……, studiul presiunii acestora

asupra mediului înconjurător și analize de risc;

Alexandru Dorina

Cercetări privind întreținerea și optimizarea sistemelor de transport, depozitare în condiții de mediu 

controlat și managementul reziduurilor din activitățile turistice

Staicu Florin Alexandru

Dragomir Roberto Daniel

Tehnici complementare inteligente pentru monitorizarea și automatizarea în asigurarea necesarului 

utilităților respectiv al confortului (termic, acustic, optic)

Tecușan Ada

Căi de implementare a legislației ce ordonează activitățile din industria turismului, ecologizare, 

siguranța generală și individualizată a persoanelor cu dizabilități (medical și/sau social)

Staicu Ionuț Răzvan

Rusu Roxana Denisa

Proiectarea unei unitati de alimentatie publica cu specific de procesare minimala alimentelor Denes Bernadett Eva

Proiectarea unei brutarii rurale cu elemente specifice locale Aparaschivei Andrei Dorel
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Publică și Agroturism

1.
prof.dr.ing. Vasile 

PĂDUREANU

2
prof.dr.ing. Nicoale 

ȚANE

Valorificarea tradițională a cărnii într-o fermă agroturistică din zona Bran – Moieciu.

Posibilitati de utilizare a tehnologilor GPS pentru facilitarea accesului la pensiunile agroturistice din 

zona Moeciu-Bran

3
prof.dr.ing. 

Walter Thierheimer

4
Prof.dr.ing. 

Liviu Gaceu

Constantin Georgiana 

Grațiela

Bratu Constantin



Propunere de amenajare a unei pensiuni agroturistice în localitatea Soveja, Vrancea Pleșia Florin Valeriu

Propunere de modernizare a unei pensiuni agroturistice în localitatea Tuzla, Constanța Oancea Mihai Claudiu

Proiectarea unei secții de procesare lapte de vacă destinate unei ferme agroturistice din Țara Făgărașului Socol Alexandru Andrei

Proiectarea unui restaurant cu 1 stea Michelin în Brașov Sula Valeria

Managementul afacerilor în domeniul alimentației publice. Restaurant - cinema Terzea Florina

Procesarea fructelor si legumelor in ferme mici. Fabricarea produselor deshidratate Năstase Cosmin Andrei

Dezvoltarea afacerilor în agroturism. Pensiune in casa bunicii Popesco-Jugoreanu Ana

Adaptarea strategiei de produs turistic la profilul consumatorului de generație Y. Studiu de caz:

Amenajarea unui hostel Ambient

Moroiță Georgiana Adelina

Implementarea energiilor verzi într-o pensiune agro-turistică Chichernea Călin Ioan

Managementul obtinerii produselor din lapte in pensiunile agro-turistice Herman Georgiana 

Mihaela

Managementul obtinerii produselor din fructe de padure in pensiunile agro-turistice Genete Ioana

Valorificarea plantelor în pensiunile agro-turistice Niculescu Mihaela

Implemntarea procedurilor de autocontrol managerial într-o pensiune agroturistică Beretean Mihai 

Studiu privind inființarea unui punct gastronomic local Barbălată Costinel Adrian

Expertizarea microbiologică a unor produse tradiţionale din lapte Szatrmari Silvia Elena

Expertizarea microbiologică a unor produse tradiţionale din carne Dinu Cătălina Elena

Initierea unei noi afaceri - cofetarie Lepeduș Diana 

Initierea unei noi afaceri -pensiune turistica Jupoiu Marian

Strategie de imbunătățire a serviciilor intr-o structura de primire turistica Talambuta Dina

Strategie de imbunătățire a serviciilor intr-o unitate AP Vartolomei Georgiana

Dumitrache Florin

Savastre Lăcrămioara 

Alina

5
Conf.dr.ing. 

Ioana Comănescu

6
Conf. dr.ing

 Cristina Canja Proiectarea unei unități de catering mobil cu capacitatea de 500 de porții destinate unităților de 

învățământ preșcolar

7
Conf.dr.ing. Ec. 

Nicolae Boian

Diversificarea activităților în agroturism. Fermă piscicolă

8
Conf.dr. Laura 

Cismaru 

Strategii de marketing bazate pe atragerea consumatorilor nativi digitali. Studiu de caz: Reamenajarea

unui obiectiv turistic pe baza profilului consumatorului nativ digital

9
Sef. Lucr. dr.ing.

Daniel Dănila

11
Sef. Lucr.dr. 

Gheorghe Puchianu

Neagu Alexandru 

Constatntin

10
Sef. Lucr.dr. Dorin 

Enache

12

Sef. Lucr.dr.ing.

Jr. Diana Foris

Strategie de dezvoltare turistică a unei zone

Răuțu Elena Cătălina



Valorificarea turistica a resurselor traditionale din zona X Gurgu Elena Raluca

Desemnarea zonei geografice X ca zonă ecoturistică Manole Ion Iulian

Produse ale pădurii din zona X, valorificabile în pensiunile agroturistice Perțea Ani Elena

Studiu privind aprecierea unui program ecoturistic in rândul turiștilor Năstase Roxana Andreea

Resurse de apă de pe teritoriul județului Brașov / Covasna si valorificarea lor în turism Borgovan Alexandra 

EmiliaResurse de apă de pe teritoriul județului Mureș / Harghita si valorificarea lor în turism Mihălăchioai Georgiana

Balint Etelka Stefania
13

Asist.dr. Ana 

Maria Lazăr

Elaborarea unui ghid de ecoturism pentru zona X pentru diverse domenii (plante, plante medicinale, 

plante alimentare, păsări, ciuperci)

14 dr. Dana Dumitrache


