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Impactul uman, cultural şi cu mediul al obiectelor contemporane
Modelarea estetică a produsului cu destinaŃie funcŃională ….
SatisfacŃia consumatorului prin experienŃe senzoriale create de produse funcŃionale …
PoziŃionarea eficientă a produsului pe piaŃă prin modelarea lui estetică
Designul – factor concurenŃial decisiv în strategia firmei X
Ecodesignul – condiŃie a restructurării culturii produsului în firma X
Locul şi rolul inovaŃiei în creşterea puterii competitive a firmei …
Managementul inovării de produs în firma X
Cultura inovării în strategia firmei X. Studiu de caz
Impactul globalizării asupra inovării
Studiu comparativ al performanŃelor estetice ale produselor din grupa …
ImplicaŃiile manageriale ale designului în cadrul firmei X
Personalizarea produsului şi satisfacŃia consumatorului
ImplicaŃiile crizei economice mondiale asupra procesului inovaŃional
InovaŃia şi competitivitatea IMM-urilor
InovaŃia şi dezvoltarea durabilă
Reconsiderarea conceptului de produs nou în contextul exigenŃelor actuale
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Managementul siguranŃei alimentului în cadrul firmei X
ConsecinŃe ale acordurilor internaŃionale pentru comerŃul cu mărfuri alimentare
Metode şi uzanŃe de asigurare a calităŃii mărfurilor alimentare în contractele comerciale
ImplicaŃiile crizei economice mondiale asupra comerŃului cu alimente
Sisteme integrate de management calitate-securitate-mediu-etică în industria alimentară.
Studiu de caz
Tipologia manoperelor frauduloase comise asupra mărfurilor alimentare
Produsele de confort alimentar – raporturi pozitive producător – consumator
Proiectarea nutriŃională a produselor alimentare din grupa…
Adaptarea ofertei de produse din grupa ........ la exigenŃele specifice ale unor grupe de
consumatori (sugari şi copii de vârstă mică, vârstnici, persoane cu diverse afecŃiuni etc)
ExigenŃe actuale vizând comercializarea mărfurilor alimentare. Studiu de caz
Forme de manopere frauduloase comise asupra mărfurilor alimentare din grupa…
Instabilitatea potenŃială a mărfurilor alimentare din grupa ..... pe parcursul distribuŃiei lor
fizice
Restructurarea ofertei de alimente sub impactul politicilor alimentare şi nutriŃionale
SiguranŃa alimentului – provocare pentru producător-comerciant-consumator
Produsele alimentare din grupa … în comerŃul internaŃional
Procesul de păstrare-depozitare în logistica alimentelor. Studiu de caz

Prof. univ. dr. Marieta OLARU
 PosibilităŃi privind dezvoltarea unei culturi organizaŃionale orientate spre calitate în scopul
îmbunătăŃirii competitivităŃii întreprinderilor
 Studiu comparativ privind politicile si strategiile referitoare la calitate ale întreprinderilor la
nivel internaŃional
 Studiu privind planificarea strategică şi operaŃională a calităŃii pe exemplul unei
întreprinderi.
 Preocupări actuale privind implementarea strategiei îmbunătăŃirii continue în relaŃie cu
strategia inovării.
 Configurarea unui sistem integrat de management calitate –mediu –securitate –
responsabilitate socială. Studiu de caz la intreprinderea X
 ParticularităŃi privind implementarea unui sistem integrat de management calitate- mediu –
securitate – responsabilitate socială în cazul IMM –urilor
 Abordarea procesuală a activitătilor în cadrul unui sistem integrat de management. Studiu de
caz la întreprinderea X
 Modele şi indicatori de evaluare a performanŃelor furnizorilor în contextul implementării
unui sistem integrat de management. Studiu de caz la întreprinderea X
 Modele şi indicatori de evaluare a performantelor proceselor în contextul implementării unui
sistem de management al calităŃii conform cu standardul ISO 9001:2008.
 Modele şi indicatori de evaluare a performantelor personalului în contextul imnplementării
sistemelor de management al calităŃii
 Studiu privind efectele implementării unui sistem integrat de management asupra
performanŃelor în afaceri ale intreprinderilor.
 Metode de evaluare şi de monitorizare a satisfacŃiei clienŃilor şi a celorlalte părŃi interesate,
în contextul implementării sistemelor integrate de management calitate – mediu – securitate
– responsabilitate socială.
Prof. univ. dr. Roxana SÂRBU
 Implementarea şi certificarea unui sistem integrat de management al calităŃii, mediului şi
securităŃii la…………………;
 ImportanŃa şi implicaŃiile culturii calităŃii la nivel de organizaŃie;
 PosibilităŃi de identificare şi cuantificare a costurilor calităŃii la____________;
Prof. univ. dr. Vasile DINU
 Implicarea şcolii în educarea şi informarea tinerilor consumatori
 ModalităŃi de educare şi informare financiară a consumatorilor
 ProtecŃia consumatorilor împotriva practicilor comerciale incorecte
 ModalităŃi de implicare a organismelor guvrnamentale în activitatea de protecŃie a
consumatorilor
 ModalităŃi de implicare a organismelor neguvernamentale în activitatea de protecŃie a
consumatorilor
 Aspecte specifice privind protecŃia consumatorilor faŃă de produsele periculoase
 Asigurarea dreptului consumatorilor la informare prin etichetarea produselor
 Cuplul standardizare-certificare, o simbioză profitabilă pentru agenŃii economici şi
consumatori.
 Standardele europene armonizate - un instrument important pentru realizarea supravegherii
pieŃei

Prof. univ. dr. Ion SCHILERU
 Elemente antropoculturale româneşti / europene – oportunităŃi pentru afaceri.
 Valorificarea elementelor etnoculturale tradiŃionale din zona ..........
 DirecŃii şi posibilităŃi de valorificare a resurselor materiale şi umane din zona ........
(particularizare pe un segment social/unitate /geoculturală/spaŃiu economic etc.).
 Resurse culturale autohtone şi posibilităŃi de valorificare în cadrul pieŃei europene (resurse:
folclor muzical,; elemente etnografice, tradiŃii religioase, sărbători).
 Abordare antroposociologica si comerciala a starii sanogenetice din (grupul social....)
 Abordare antroposociologică şi comercială a relaŃiilor de familie (din spaŃiul ...)
 DependenŃe specifice segmentului (social / de vârstă etc.) şi implicaŃii economico-sociale
 Fenomene de culturaŃie în spaŃiul... şi implicaŃii sociale şi economice.
 AplicaŃii antropometrice în calitologia umană
 Factori de influenŃă în expertize şi evaluări şi tehnici de control asupra lor.
 RelaŃii profesionalism – deontologie în activitatea de expertiză-evaluare
 Noi arii de aplicaŃie a activităŃii de expertiză-evaluare. Studiu de caz....
Prof. univ. dr. Doru PLEŞEA
 Falsificarea pieselor de schimb auto comercializate în România
 Falsificarea produselor cosmetice comercializate în România
 Pirateria software în România
 Pirateria audio-video în România
Conf. univ. dr. Anca PURCAREA
 Implementarea unui sistem de management al calitatii in cadrul organizatiei….
 Tehnici si instrumente ale managementului calitatii implementate in cadrul organizatiei…
 Analiza sistemului de management al calitatii in cadrul companiei…
 Posibilitati de imbunatatire a documentatiei sistemului de management al calitatii in cadrul
organizatiei..
 Analiza calitatii serviciilor de telefonie mobila in relatie cu protectia consumatorului
 Tendinte actuale in domeniul calitatii produselor cosmetice romanesti in relatie cu protectia
consumatorului;studiu de caz, compania…
 Analiza sistemului de management integrat calitate-mediu, in cadrul companiei…
 Implementarea unui sistem de management al calitatii in intreprinderile mici si mjlocii din
Romania.Studiu de caz:analiza comparativa a sistemului de management al calitatii in cadrul
IMM-urilor din Romania si U.E
Conf. univ. dr. ing. Anca ATANASE
 ExigenŃele actuale privind adoptarea în România a standardelor internaŃionale
 Analiza tematicii standardizării şi a acoperirii cu standarde a acesteia, pe plan internaŃional,
în domeniul .....
 Cercetări privind programele de elaborare a standardelor în domeniul .....
 Proiectarea / îmbunătăŃirea unui standard pentru produsul/serviciul .....
 Dovezi ale conformităŃii cu standardele, practicate de către diferitele organizaŃii din
domeniul .....
 PosibilităŃi de integrare a sistemelor de management calitate-mediu-securitate în cadrul
organizaŃiei ...
 MenŃinerea şi îmbunătăŃirea continuă a sistemului de management al calităŃii / mediului /
sănătăŃii şi securităŃii ocupaŃionale din cadrul organizaŃiei .....

Conf. univ. dr. Costel STANCIU
 Analiza costurilor referitoare la calitate la firma ….
 Publicitatea înşelătoare. Studiu de caz pe exemplul unor produse/servicii.
 Analiza riscului de biosecuritate
 Studiu privind clauzele abuzive în contracte
 Studiu privind problemele de consum apărute în presa scrisă
 Analiza serviciilor sociale din Uniunea Europeana
 Analiza serviciilor de educatie din Uniunea Europeana
 Managementul reclamatiilor la firma….
 Piata imobiliara din Romania. Studiu de caz privind creditul ipotecar
 Analiza produselor financiar-bancare comercializate de bancile din Romania
Conf. univ. dr. Dorin POPESCU
 Comportamentul consumatorului de bunuri alimentare.Studiu de caz...
 Promovarea produselor alimentare cu specific românesc.Studiu de caz...
 Asigurarea calităŃii şi inocuităŃii în industria ospitalităŃii.Studiu de caz...
 Managementul calităŃii în serviciile de alimentaŃie.Studiu de caz...
 AlimentaŃia şi sănătatea.Provocări contemporane.
 ExigenŃe privind realizerea unei alimentaŃii corecte.Studiu de caz...
 Gastronomia românească-între artă şi tradiŃie.Studiu de caz...
Lect. univ. dr. Lelia Voinea
 Mărfuri alimentare
 Managementul produsului alimentar la…….......................


Studiu privind posibilităŃile de diversificare a sortimentului de mărfuri alimentare realizat
de…………………..



Dimensiuni ale managementului inovaŃiei în sfera ofertei de mărfuri alimentare realizate de
……………………………..
Fenomenul fast-food – între eficienŃă şi risc alimentar (Studiu de caz)



 Calitatea serviciilor medicale
 Cercetarea factorilor de influenŃă a percepŃiei pacientului asupra calităŃii serviciilor medicale
furnizate de ........................................................................
(spital/policlinică medicală/cabinet de specialitate)


Program de implementare a sistemului de management al calităŃii într-o unitate medicală
(spital/policlinică medicală/cabinet de specialitate)



ÎmbunătăŃirea
calităŃii
serviciilor
medicale
furnizate
………………………………………………. prin implementarea tehnologiei
(spital/policlinică medicală/cabinet de specialitate)
informaŃiei
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