
Nr.

 Crt.
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Nume și prenume student

1
prof.dr.ing. Vasile 

PĂDUREANU

Cercetari teoretice privind dimensionarea unei minifabrici de bere intr-o pensiune turistica Ciochină Maria Alexandra

Instalaţii hoteliere pentru persoane cu dizabilităţi Petcu Oana Georgiana

Amenajarea unui restaurant cu unitate de catering mobil Vasile Gabriela

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

ecologizare, siguranța generală și individualizată a persoanelor cu dizabilități (medical și/sau

social);

Micu Răducu Pavel

4
Prof.dr.ing. 

Liviu Gaceu

Proiectarea unei pensiuni turistice cu eficienta energetica ridicata Dumitru Ciprian

Turismul de aventură în județul Brașov. Amenajarea unui traseu  de cicloturism Toacă Maria Renata
Ecoturismul în județul Brașov. Organizarea de trasee pentru bird-watching Țirea Lucian Titu Alexandru

Modalități de promovare a zonei Brașovului Bularca Maria Teodora

Proiectarea unui bistro cu capacitatea de 50 de locuri Burlacu Ian

Proiectarea unui restaurant cu specific spaniol cu capacitatea de 100 de locuri Mocanu Marius Alexandru

Facultatea de Aliemntație și Turism

Departamentul de Ingineria și Managementul Alimentației și Turismului

Repartizare proiect diploma an universitar 2018/2019 - Program de Studii - 

Inginerie si Management în Industria Turismului

2
prof.dr.ing. Nicoale 

ȚANE

3
prof.dr.ing. 

Walter Thierheimer

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

presiunii acestora asupra mediului înconjurător și analize de risc;

5
Conf.dr.ing. 

Ioana Comănescu

 Diversificarea serviciilor turistice a unei  pensiuni din județul Covasna. Propunere de 

amenajare a unui centru SPA 

6
Conf. dr.ing

Cristina Canja

Studiu privind dezvoltarea meniurilor specifice unităților oenoturistice de pe valea râului 

Târnava Mică

Iorga Georgiana Andreea

Duțu Mădălina Paula

Matei Beatrice Adriana



Managementul redresării afacerilor în turism. Studiu de caz Munteanu Andreea

Managementul dezvoltării afacerilor în turism. Sala de evenimente Tudor Delia

Automatizarea activităților în alimentatia-publică. Studiu de caz, restaurant-autoservire Sandu Paul Traian

Turismul gastonomic. Plan de afaceri degustare de vinuri Lupu Elena Andreea

Turismul cultural în Transilvania. Plan de afaceri, circuit turistic Toma Mihaela Mădălina

Diversificarea activităților în turism. Studiu de caz-turismul medical Dragomir Florina Nicoleta

Adaptarea strategiei de promovare a destinației turistice la profilul consumatorului nativ

digital. Studiu de caz: promovarea Brașovului

Czoguly Vilmi

Managementul reclamațiilor din industria turismului – analiză online Popescu Alina Nicoleta

Calitatea serviciilor de cazare pe plan național – analiză online Deaconu Dănuț

Calitatea serviciilor de cazare pe plan european – analiză online Pîrvu Iuliana Ioana

Calitatea serviciilor de rent a car pe plan național - analiză online Carp Larisa Elena

Calitatea serviciilor de rent a car pe plan european - analiză online Cîmpulungeanu Andreea 

Daniela

Managementul online al serviciilor de rent a car
Țițeiu Cristina

Strategie de imbunătățire a serviciilor unui hotel Bălteanu Ionuț Alexandru

Strategie de dezvoltare a ofertei de agrement Durbăcea Alina Elena

Strategie de imbunătățire a serviciilor intr-o structura de primire turistica; Bangălă Sebastian Ioan

Strategie de imbunătățire a serviciilor intr-o unitate AP Szabo Elena Otilia

Strategie de dezvoltare turistică  a unei zone Bivolaru Irina

Alexandru Dragoș Ionuț

7
Conf.dr.ing. Ec. 

Nicolae Boian

8 Conf.dr. Laura Cismaru 

Culturalizarea brandului Brașovului prin tehnici adaptate profilului generațiilor active de

consumatori

Îmbunătățirea protecției împotriva incendiilor în hotelurile din Uniunea Europeană. Studiu

de caz: obținerea etichetei SafeHotel Star de către un hotel din Brașov (la alegere)

Adaptarea strategiei de produs turistic la profilul consumatorului de generație Homeland

(Z). Studiu de caz: conceperea unui produs turistic (la alegere) pentru membrii generației Z

Sef. Lucr.dr.ing.

Jr. Diana Foris

Strategie de imbunătățire a  managementului resurselor umane și fidelizarea angajaților din 

turism

9
Sef. Lucr. dr.ing.

Daniel Dănila

Sasu Andrei Ciprian

10

Bucur Anda Maria

Iosif Ana Maria



Turismul de tineret și ariile naturale protejate Brebeanu Geanina Bianca

Studiu privind aprecierea unui program ecoturistic in rândul turiștilor Baciu Andreea Denisa

Elaborarea unei strategii de vizitare pentru aria protejată X Cărbunaru Mădălina

Valorificarea turistica a resurselor traditionale din zona - județul Vâlcea Popa Constantin Costeluși

Organizarea circuitelor turistice in județul Brașov Horhocia Radu

Organizarea circuitelor turistice in județul Sibiu / Mureș Trifu Ana Maria

11
Asist.dr. Ana 

Maria Lazăr

Conectarea persoanelor cu diverse dizabilitati cu ariile naturale protejate în contextul 

strategiei nationale de ecoturism

12 dr. Dana Dumitrache

Prefac Oana Adriana


