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Producerea unui vin ecologic într-o pensiune agroturistică

Producerea berii artizanale într-o pensiune agroturistică

Unități de alimentație publică cu profil de panificație-patiserie.

Influența aportului anumitor elemente adăugate în alimente asupra stării de sănătate a 

consumatorilor 

Promovarea turismului rural prin constientizarea patrimonului cultural si al folclorului local

Dezvoltarea unor noi produse de patiserie cu impact favorabil asupra sănătății umane

Propunere de proiect de dezvoltare a Brașovului

Unitate de alimentație publică cu profil de carmangerie

Valorificarea laptelui într-o fermă agroturistică

Eficientizarea activitatilor in fermele piscicole. Studiu de caz

Flexibilizarea productiei in intreprinderile mici din industria alimentara. Linie tehnologica 

mobila de procesare a sucurilor de fructe

Eficientizarea activitatii fermelor de productie agricola. Studiu de caz

Diversificarea activitatilor in agroturism. Studiu de caz

Utilizarea modelului BCG 2 ( în marketingul destinației turistice. Studiu de caz: Strategia de 

fragmentare (Bran)

Utilizarea modelului TOWS în marketingul strategic. Studiu de caz: Strategia de dezvoltare 

 Produsul de tip experiență în ospitalitate. Studiu de caz: Panner Bran.

Sat de vacanța cu specific traditional în zona montana

Analiza metodelor și tehnologiilor ce pot fi utilizate pentru utilizarea plantelor aromatice în 

serviciile turistice din agroturism

Amenajarea unei școli de vară pentru meșteșuguri tradiționale

Utilizarea dispozitivelor conectate la internet-IoT în serviciile din agroturism

7 Șef lucrări dr. ing. Daniel OLA

6
Conferențiar dr. Laura 

CISMARU

5
Conferențiar dr. ing. ec. Nicolae 

BOIAN

4
Conferențiar dr. ing Cristina 

Maria CANJA

3
Conferențiar dr. ing. Ioana Sonia 

COMĂNESCU

Sistem de gestiune HORECA, utilizand platforma S2S Technologies.
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Studiu privind influenta pandemiei asupra serviciilor turistice de transport din Romania

Managementul valorificarii culturii de lavanda in pensiunile turistice

Managementul obtinerii produselor din legume in pensiunile turistice

Managementul infiintarii unei culturi de fructe de padure in pensiunile turistice

 Propunere privind initierea unei noi afaceri -pensiune turistica

Modalitatati de dezvotare a unei destinatii - cicloturismul;

 Propunere privind initierea unei noi afaceri - unitate de alimentație publică

Strategie de dezvoltare turistică a unei zone

Studiu privind realizarea unui model integrat producator-cumparator, bazat pe conceptul de Lant 

Scurt Alimentar, intr-un anumit areal.

Contributii de specialitate la realizarea unui Ghid profesional privind organizarea activitatii 

intr-un restaurant cu specific traditional.

Elaborarea unei infrastructuri de vizitare pentru aria naturala protejata Vulcanii noroioși

Sustenabilitatea din cadrul structurilor destinate turismului de tineret

Identificarea potentialului ariilor naturale protejate din judetul Dâmbovita și crearea unei 

infrastructuri de vizitare

Valorificarea produselor apicole în pensiunile agroturistice 

Dezvoltarea unei unități de patiserie 

Șef lucrări dr. ing. jr. Diana FORIȘ

Șef lucrări dr. Dorin Valter 

ENACHE

11 lect. dr. Anamaria LAZĂR

9

10

8
Șef lucrări dr.ing. Daniel 

DĂNILĂ


