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Conducător științific Teme proiect diplomă 

Oenoturismul în Banat

 Proiectarea unui sistem de recepție (front-office) pentru un hotel de marime medie, 

utilizand platforma S2S Technologies.

Proiectarea unei pensiuni cu eficiență energetică ridicată.

Proiectarea unei pensiuni turistice cu resurse energetice regenerabile.

 Turismul cultural în Romania. Studiu de caz.

Dezvoltarea turismului sustenabil pe baza principiilor economiei circulare. Studiu de 

caz

 Promovarea turismului rural. Studiu de caz - Statiune de interes local

4
Conferențiar dr. ing Cristina 

Maria CANJA

Valorificarea gastronomiei și patrimoniului cultural din zona Maramureș

Managementul reducerii costurilor energetice in turism. Studiu de caz: pensiune

Managementul redresarii afacerilor mici din alimentatie publica. Plan redresare 

restaurant

Managementul dezvoltarii afacerilor mici din turism. Pensiune de tranzit

Facultatea de Alimentație și Turism

Departamentul de Ingineria și Managementul Alimentației și Turismului

1 Profesor dr. ing. Vasile 

PĂDUREANU

Oenoturismul în Transilvania

Teme proiect diploma an universitar 2022/2023 - Program de studiu licență Inginerie și 

Management în Industria Turismului

Profesor dr. ing. Liviu GACEU

2

3
Conferențiar dr. ing. Ioana 

Sonia COMĂNESCU

5
Conferențiar dr. ing. ec. Nicolae 

BOIAN



 Utilizarea modelului BCG 2 (Boston Consulting Group 2) în marketingul destinației 

turistice. Studiu de caz: Strategia de fragmentare (România). 

Utilizarea modelului TOWS (Threats Opportunities Weaknesses Strengths) în 

marketingul strategic. Studiu de caz: Strategia de dezvoltare conglomerat în cazul unui 

hotel. 

Produsul de tip experiență în ospitalitate. Studiu de caz: Book Coffe Shop Brașov.

Conceperea unui produs turistic complex de tip experiență. Studiu de caz: Pachet 

turistic de tip experiență conceput de către agenția de turism Christian Tour.

Implementarea unui asistent vocal electronic în serviciile din turism

Studiu privind utilizarea unui sistem de automatizare pentru gestionarea personalizată a

ambianței din spațiile de cazare turistice

Managementul dezvoltarii serviciilor de transport din industria turismului prin 

utilizarea instrumentelor de analiza on-line

Managementul îmbunătățirii calității serviciilor din industria turismului pe baza 

reclamatiilor clientilor

Managementul dezvoltării serviciilor din industria turismului prin utilizarea 

inteligentei artificiale

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

Strategie de dezvoltare a unei destinații turistice

Initierea unei noi afaceri - unitate de alimentație publică

 Strategie de dezvoltare a unei destinatii SMART

Analiza factorilor de atractivitate în industria turismului în aer liber. Studiu de caz

Diversificarea ofertei turistice creative pentru reconstrucţia spaţiului rural. Studiu de 

caz

 Proiectarea de produse turistice creative destinate educaţiei ecologice. Studiu de caz

 Aplicarea unei strategii de conţinut pentru platforme Web 2.0 în industria turismului. 

Studiu de caz

6
Conferențiar dr. Laura 

Cismaru 

8
Șef lucrări dr.ing. Daniel 

DĂNILĂ

7
Șef lucrări dr.ing. Daniel Călin 

OLA

9 Șef lucrări dr. ing. jr. Diana 

FORIȘ

10 Lector dr. Simona ȘOICA



Cicloturismul, pilon al dezvoltării turistice locale, Camping Zori - sat Cloașterf

Dezvoltarea turismului din zona judetului Brașov prin intermediul Planului National de 

Redresare si Rezilienta

Oportunitati de dezvoltare a turismului balnear din stațiunea Șugaș Băi. Studiu de caz. 

Mofetele 

Turismul bazat pe inter-comunitati, strategie pentru dezvoltare rurala integrata

Smart city (Oras inteligent) și implicații în turism

Impactul dezvoltării sectorului de construcții asupra turismului 

Proiectarea unei cabane în zonă turistică

Proiectarea unei locuinte P+M în zona turistică

Construcții noi în zone turistice

13 șef lucr.dr. Alina MAIER
Proiectarea și promovarea unei structuri de primire turistică sustenabile destinate 

turismului viti-vinicol.

12 conf.dr.ing Florin TĂMAȘ

11 Asistent dr. Anamaria LAZĂR


