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Conducător științific Teme proiect diplomă 

Oenoturismul în Muntenia

Amenajarea unei pensiuni ecologice în zona premontană

Instalaţie termică cu panouri solare pentru o pensiune turistică 

Amenajarea unui restaurant cu autoservire

Marketingul on-line al pensiunilor turistice din România

Proiectarea unei pensiuni cu eficiență energetică ridicată

Proiectarea unei pensiuni turistice cu resurse energetice regenerabile

Ecoturismul în România. Organizarea de trasee de observare a păsărilor în județul Brașov

Economia circulară în turism. Studiu de caz

Turismul balnear în România. Studiu de caz

Valorificarea gastronomiei și patrimoniului cultural din zona Banat

Proiectarea unui restaurant plutitor pe traseul Dunării

Managementul investițiilor în turism. Studiu de caz - Cabană

Managementul stocurilor în turism. Depozit on-line Horeca

Eficientizarea activităților în alimentație publică. Restaurant clasic
Rebranding de destinație turistică urbană/ hotel 

Conceperea unui produs turistic de nișă în turismul urban 

Conceperea unui produs turistic pe baza segmentării psihografice 

Conceperea unui pachet turistic complex pe baza comportamentului consumatorului 

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

turistică sau pe hotel)

7. Conferențiar dr. Laura Cismaru 

5.

4.
Conferențiar dr. ing. Ioana Sonia 

COMĂNESCU

6. Conferențiar dr. ing. ec. Nicolae BOIAN

3.

Conferențiar dr. ing Cristina Maria 

CANJA

Profesor dr. ing. Liviu GACEU

Facultatea de Alimentație și Turism

Departamentul de Ingineria și Managementul Alimentației și Turismului

1.

2.

Profesor dr. ing. Vasile PĂDUREANU
Turismul gastronomic și vinicol

Teme proiect diploma an universitar 2021/2022 - Program de studiu licență Inginerie și Management în 

Industria Turismului

Profesor dr. ing. Nicolae ȚANE



8. Conferențiar. dr. ing. Mirabela Ioana 

LUPU

Lavanda și potențialul ei turistic

Sisteme moderne de interacționare și informare în turism

Utilizarea uleiurilor volatile în sistemele ambientale hoteliere

Managementul serviciilor turistice de transport prin instrumente de monitorizare online

Managementul serviciilor turistice de cazare prin instrumente de monitorizare online

Managementul reclamațiilor în serviciul de transport în regim de închiriere

Studiu privind prezența aspectelor ecologice și de protecția mediului la nivelul unităților de cazare 

prin prisma platformelor de rezervări pentru cazare la localnici

Studiu privind prezența aspectelor ecologice și de protecția mediului prin prisma site-urilor de 

rezervări on-line a agențiilor de turism

Studiu privind prezența aspectelor aferente turismului accesibil  în hotelărie prin prisma 

platformelor de rezervări

Studiu privind prezența aspectelor și activităților de agrement în hotelărie prin prisma platformelor 

de rezervări

12. Șef lucrări dr. Dorin Valter ENACHE Cercetări privind planul de autocontrol managerial în unități de alimentație publică

Conceptul de joc în turism. Studiu de caz

Strategii de comunicare şi promovare turistică. Studiu de caz 

Conceperea, promovarea și testarea unui produs ecoturistic pentru aria protejată Muntele Tâmpa

Ecocertificarea unei pensiuni turistice. Studiu de caz pensiune Vama 54

Ecocertificarea unei destinații turistice. Studiu de caz destinația Valea Zimbrilor

15. Dr. ec. Adina Liana CAMARDA Strategia de dezvoltare şi promovare a turismului pentru destinaţia Râșnov

16. Dr. ing. Adrian MĂZĂREL Proiectarea unui sistem integrat de calitate-siguranță alimentară-mediu într-un restaurant clasic

14. Asistent dr. Anamaria LAZĂR

11.
Șef lucrări dr. ing. jr. Diana FORIȘ

13. Lector dr. Simona ȘOICA

10. Șef lucrări dr.ing. Daniel DĂNILĂ

9. Șef lucrări dr.ing. Daniel Călin OLA


