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Conducător științific Teme proiect diplomă 

Ferma vitivinicolă într-o pensiune agroturistică

Amenajarea unei ferme agroturistice de creștere a vitelor

Procesarea laptelui într-o fermă agroturistică de creștere a vitelor

Amenajarea bucătăriei pentru un restaurant cu specific

Proiectarea unei unități de alimentație publică cu profil de panificație-patiserie

Înființarea unei pensiuni cu profil pescăresc

Dezvoltarea unei ferme agroturistice. Înființarea unui atelier pentru produse lucrate manual

Promovarea patrimonului natural ca pârghie a dezvoltării rurale sustenabile. Studiu de caz

Aplicarea principiilor economiei circulare în agroturism. Studiu de caz

Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității și siguranței în consum pentru 

un restaurant cu specific islamic

Implementarea conceptului de călătorie în scop de afaceri-agrement în România

Procesarea laptelui în fermele mici. Linie tehnologică de fabricare a brânzei

Albinăritul și tehnica procesării mierii. Produse apicole tradiționale

Eficientizarea activităților în fermele agroturistice. Studiu de caz

Rebranding de destinație turistică rurală/ pensiune

Conceperea unui produs turistic de nișă în turismul rural 

Conceperea unui produs turistic pe baza segmentării psihografice

Utilizarea hărților de percepție/ poziționare în marketingul turistic (studiu de caz pe destinație 

turistică rurală sau pe pensiune)
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Minifabrică de bere într-o pensiune agroturistică
Profesor dr. ing. Vasile PĂDUREANU1.

2. Profesor dr. ing. Nicolae ȚANE

3.
Proiectarea unei unități de alimentație publică cu specific de procesare minimală alimentelor

Profesor dr. ing. Liviu GACEU

5. Conferențiar dr. ing Cristina Maria CANJA

4.
Conferențiar dr. ing. Ioana Sonia 

COMĂNESCU

6. Conferențiar dr. ing. ec. Nicolae BOIAN

7. Conferențiar dr. Laura CISMARU



Propunere de realizarea unui parc aventură pentru agro-pensiune

Utilizarea uleiurilor volatile în serviciile turistice din agroturism

Amenajarea unui parc tematic în agroturism

Propunere de realizare unui traseu de biciclete pentru agro-pensiune zona Vâlcele

Cercetări privind oportunitatea amplasării unei secţii de obţinere a sucului de mere ecologic într-o 

pensiune agroturisticăManagementul obținerii produselor din fructe de pădure in pensiunile agro-turistice 

Managementul utilizarii energiei solare în pensiunile agro-turistice 

Managementul obtinerii subproduselor din lapte într-o pensiune agro-turistică

Strategie de imbunătățire a managementului resurselor umane în turism

Inițierea unei noi afaceri-pensiune turistică

Strategie de îmbunătățire a serviciilor într-o structură de primire turistică

Inițierea unei noi afaceri - unitate alimentație publică

Strategie de dezvoltare turistică a unei zone

Studiu privind aplicarea conceptului de ,,lanț scurt alimentar’’ într-un punct gastronomic local

Studiu privind întocmirea pachetului de proceduri de siguranța alimentelor într-o pensiune agro-

turistică12. Șef lucrări dr. Valentin NECULA Valoarea psihosenzorială și potențialul biologic activ al unor preparate culinare tradiționale din zona 

BranuluiStrategii de comunicare şi promovare pentru turismul responsabil. Studiu de caz 

Co-creare de valoare în unităţi de alimentaţie publică. Studiu de caz

Valorificarea produselor secundare provenite de la ceșterea ovinelor 

Conceperea promovarea si testarea unui produs ecoturistic pentru aria protejată muntele Tâmpa

Proiectarea unei soluții tehnice de epurare a apelor menajere în cadrul unei pensiuni montane izolate

Aplicarea conceptului de economie circulară în cadrul unei pensiuni agroturistice

15. Dr. ing. Adrian MĂZĂREL Proiectarea unui restaurant cu specific vânătoresc

8. Șef lucrări dr. ing. Daniel OLA

9. Șef lucrări dr.ing. Daniel DĂNILĂ

14. Asistent dr. Anamaria LAZĂR

10.

13. Lector dr. Simona ȘOICA

11.

Șef lucrări dr. ing. jr. Diana FORIȘ

Șef lucrări dr. Dorin Valter ENACHE


