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Prof.univ.Dr. JARADAT Mohammad 
e-mail: mohammad.jaradat@ubvonline.ro 
 
DISCIPLINA: MANAGEMENT GENERAL 
 

1 Sisteme eficiente de management al echipelor 

2 Stiluri de management al echipei în noile condiții socio-economice 

3 Super managerul sau iluzia unui mit 

4 Metode de evaluare a performanțelor în management 

5 Conducători, manageri şi lideri în organizaţii 

6 Dinamica socială şi viitorul organizaţiilor 

7 Cultura organizațională în contextul economiei bazate pe cunoaștere 

8 Funcții și stiluri de conducere 

9 Omul ca resursă strategică în cadrul organizației 

10 Internaționalizarea organizației în contextul globalizării 

11 Organizaţia în conceptul de sistem 

12 Evoluţia ştiinţei managementului 

13 Organizarea formala si organizarea informala 

14 Metode de fundamentare a deciziilor 

15 Managementul ca sistem decizional 

16 Sistemul de management al calităţii – principii, caracteristici, structură 

17 
Tipologia culturii organizaţionale: tipuri de culturi – clasificare dimensiunile 
culturii organizaţionale 

18 Contextul internaţional al managementului 

19 Structuri organizatorice 

20 Analia SWOT – instrument în fundamentarea strategiei 

 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor. 
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DISCIPLINA: MANAGEMENTUL SERVICIILOR 
 

1 
Conceptii si tendinte privitoare la managementul firmelor mari din domeniul 
serviciilor 

2 
Conceptii si tendinte privitoare la managementul IMM-urilor din domeniul 
serviciilor 

3 Studiul relatiilor client-furnizior in sectorul serviciilor 

4 Particularitati ale marketingului in servicii 

5 Optiuni strategice predilecte in organizatiile de servicii 

6 Diversificarea si otimizarea serviciilor la SC……SRL 

7 Principiile organizarii si functionarii serviciilor publice 

8 Modalitati de gestionare a serviciilor publice 

9 Realitati si tendinte in dezvoltarea serviciilor publice 

10 Interdependentele serviciilor cu celelelte ramuri ale economiei 

11 Interventia statului si tendinte de liberalizare in servicii 

12 
Tehnici si masuri de asigurare a calitatii in cadrul managementului serviciilor 
12. Strategii de crestere a firmelor de servicii 

13 Transformarea administratiei publice-obiective si limite 

14 Implementarea unei culturi a serviciilor superioare la SC….SRL 

15 Resursele umane din sfera serviciilor 

 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor. 

 
 

Prof.univ.dr. SÎRBU Janetta  
e-mail: janetta.sirbu@ubvonline.ro / sjanetta2002@yahoo.com 
 
DISCIPLINA: ECONOMIA ÎNTREPRINDERII 
 

1 Studiu privind strategiile de dezvoltare la sc....  
2 Studiu privind utilizarea diferitelor modalităţi de externalizare la sc.... 
3 Studiu privind activitatea de aprovizionare tehnico-materială la sc... 
4 Studiu privind cultura organizaţională a sc…  
5 Studiu privind climatul organizaţional şi schimbarea la sc…. 
6 Sursele de finanţare externă – modalitate de dezvoltare pentru sc… 
7 Utilizarea internet-ului – noutate organizatorică la sc..  
8 Alte teme propuse de către studenţi  
 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor. 
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DISCIPLINA: MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI 
 

1 Studiu privind activitatea de bază la sc....... 
2 Studiu privind activitatea auxiliară la sc...... 
3 Studiu privind activitatea de servire la sc......... 
4 Studiu privind activităţile auxiliară şi de servire la sc...... 
5 Studiu privind modalităţile de organizare ale producţiei la sc.. 
6 Studiu privind pregătirea producţiei la sc..... 8 studiu privind activitatea 

de mentenanţă la sc....... 
7 Studiu privind activitatea de transport intern la sc.... 
8 Studiu privind modalităţi de amplasare ale locurilor de muncă la sc.... 
9 Studiu privind utilizarea diferitor modalităţi de externalizare la sc... 
10 Studiu privind structura de producţie şi concepţie la sc.... Şi posibilităţi 

de îmbunătăţire ale acesteia 
11 Alte teme propuse de către studenţi  
 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor. 

 

Conf.univ.Dr. OPREAN Delia-Beatrice 
e-mail: delia-beatrice.oprean@ubvonline.ro; opreandelia@yahoo.com 
 
DISCIPLINA: MANAGEMENTUL INVESTITIILOR 
 

1 Impactul investitiilor in dezvoltarea companiilor 

2 Rolul documentatiei pentru investitii in succesul companiei 

3 Eficienta investitiilor - Studiu de caz 

4 
Elemente de structura ale efectelor investitiilor si principalele masuri de 
amplificare si de optimizare ale acestora 

5 Finantarea investitiilor - Studiu de caz 

 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor. 

 
 
 
Conf.univ.Dr. PIPAȘ Maria-Daniela  
e-mail: maria.pipas@ubvonline.ro / dpipas@yahoo.com 
 
DISCIPLINA: COMUNICARE ȘI NEGOCIERE ÎN AFACERI 
 

1 Modele teoretice ale comunicării - Analiză comparativă 

2 Strategii de comunicare în situaţii de criză -  Studiu de caz 

3 Strategii şi tehnici de comunicare managerială 

4 Forme de interacţiune în comunicarea persuasivă  

mailto:delia-beatrice.oprean@ubvonline.ro
mailto:opreandelia@yahoo.com
mailto:maria.pipas@ubvonline.ro
mailto:dpipas@yahoo.com


5 Zvonul - forma a manipulării în comunicare; 

6 Comunicarea şi rolul său în prevenirea crizelor - Studiu de caz 

7 Aspecte ale comunicării în grupurile de muncă - Studiu de caz 

8 Bariere şi filtre în comunicarea managerială 

9 Motivarea prin comunicare - Studiu de caz 

10 Stiluri şi metode de negociere 

11 Etapele procesului de negociere - Studiu de caz  

12 Comunicarea şi rolul ei în derularea negocierilor 

13 Influenţa comunicării non-verbale în negociere 

14 Personalitatea negociatorului 

15 Procese şi etape în pregătirea şi / sau desfăşurarea negocierii 

16 Negocierea în afaceri, dependenţa de limbajul gesturilor  

17 Comportamentul şi relaţia interpersonală în procesul de negociere 

18 Negocierea managerială 

19 Patologii comunicaționale interorganizaționale 

20 Rolul liderului în comunicarea de grup 

21 Nevoia de comunicare informală 

22 Feed-back-ul în comunicarea interpersonală - Studiu de caz 

 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor. 

 

 
DISCIPLINA: CERCETĂRI ȘI POLITICI DE MARKETING 

1 Cercetarea comportamentului de cumpărare la produsele.......... 

2 Cercetarea preferinţelor consumatorilor pentru produsul/serviciul......... 

3 Cercetarea preferinţelor consumatorilor de servicii turistice pentru destinaţia.... 

4 Cercetarea concurenţei pe piaţa produsului (firmei) ... 

5 Cercetarea satisfacţiei consumatorului față de produsul/serviciul.... 

6 Cercetarea motivelor de cumpărare şi necumpărare pentru produsul/ serviciul.... 

7 Planul de marketing al firmei….. 

8 Segmentarea pieţei firmei……. 

9 Organizarea unei campanii de relaţii publice. Studiu de caz…. 

10 Responsabilitatea socială a corporaţiilor. Studiu de caz…….. 

11 Organizarea campaniilor de marketing direct la firma…… 

12 
Influenţa factorilor situaţionali asupra comportamentului consumatorului - studiu 
de caz 

13 
Atitudinea consumatorilor privind publicitatea prin televiziune / radio / presă la 
produsul.. .. 

14 Percepţii ale consumatorilor referitoare la spoturile TV pentru produsul… 



15 Strategia de piaţă a firmei / organizaţiei sociale / .... 

16 Analiza mixului de marketing afferent firmei / organizaţiei sociale / ... 

17 Analiza politicii de produs la firma... 

18 
Analiza obiectivelor şi strategiilor de preţ efernte firmei... pentru 
produsul/serviciul….. 

19 Fundamentarea strategiei de distribuţie la firma... 

20 Agenţia de publicitate - prestator de servicii promoţionale - Studiu de caz... 

21 Studiul politicii de produs și/sau preț în cazul produselor agroalimentare 

22 Organizarea unei campanii de promovare a vânzărilor. Studiu de caz…. 
 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor. 

 
DISCIPLINA: MANAGEMENTUL PROIECTELOR 
 

1 Managementul resurselor umane în proiecte 

2 Managementul conflictelor în proiecte 

3 Managementul proiectelor realizate cu finanţare europeană 

4 Managementul stakeholderilor în proiecte 

5 Riscuri și oportunități în implementarea proiectelor 

6 Managementul riscurilor în proiecte 

7 
Analiza triunghiului constrângerilor în managementul proiectelor (detalii: analiza 
scopului, timpului şi costului la nivelul unui proiect 

8 
Evaluarea ciclului de viaţă a unui proiect la nivelul unei firme de prestări servicii 
(pensiune, hotel, exploatații agricole, etc.) 

9 
Rolul managementului calităţii în elaborarea unei propuneri de proiect. Studiu de 
caz 

10 
Rolul managementului timpului în elaborarea unei propuneri de proiect. Studiu de 
caz 

11 Managementul proiectelor la nivelul unei pensiuni turistice/ agro-turistice  

12 
Atragerea de fonduri nerambursabile pentru înfiinţarea unei pensiuni turistice/ 
agro-turistice 

13 Metodologia elaborarii si implementarii proiectelor 

14 Project cycle management 

15 Monitorizarea, controlul si auditul proiectelor 

16 Evaluarea impactului social al proiectelor. 

17 Managementul calității în proiecte 

18 Managementul proiectelor pentru IMM-uri 

19 Managementul proiectelor de dezvoltare produse noi (spin-off) 

20 Managementul stresului în proiecte 

21 Monitorizarea proiectelor 

22 Managementul proiectelor din tehnologia informaţiei (software) 

 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor. 



 

Conf.univ.Dr. VLAD Daniel-Valerius 
e-mail: daniel-valerius.vlad@ubvonline.ro 
 

DISCIPLINA - MANAGEMENT COMPARAT 

1 Elemente specifice ale managementului in SUA 

2 Elemente specifice ale managementului japonez 

3 Studiu comparativ al managementului din două țări 

4 Studiu comparativ al managementului resurselor umane 

5 Abordări și dileme manageriale la SC.....SRL 

6 Particularitati ale managementului unei tari europene 

7 Diferente ale stilurilor manageriale 

8 
Studiu comparativ al managementului din Romania cu managementul din 
alta tara 

9 Transfer de tehnologie si de know-how managerial 

10 Parlamentul european 

11 Consiliul Uniunii Europene 

12 Comisia Uniunii Europeana 
 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor. 

 

DISCIPLINA - MANAGEMENT LOGISTIC 

1 Managementul logistic la S.C.....................................SRL 

2 Managementul resurselor umane din domeniul logisticii 

3 Activitatea de aprovizionare la S.C..............................SRL 

4 Studiu privind activitatea de transport auto de mărfuri 

5 Managementul canalelor de distribuție la S.C.........SRL 

6 Studiu privind activitatea de vânzare la S.C......SRL 

7 Studiu privind serviciul către clienți cu exemplificare la SC.....SRL 

8 Studiu privind distribuția produselor la S.C................SRL 

9 Studiu privind depozitarea produselor 

10 Studiu privind transportul feroviar de mărfuri sau călători 

11 Studiu privind activitatea de transport auto de calatori 

12 Tehnologii moderne de transport şi manipulare la SC...SRL 

13 Activitatea de ambalare la SC....SRL 

14 Sistemul informațional şi lanțul de aprovizionare- desfacere 

15 Studiu privind organizarea activității de expediție la SC.....SRL 
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16 Departamentul logistica la SC.....SRL 

17 Managementul relației cu clientul la SC.....SRL 

18 Studiu privind schimbarea şi dezvoltarea organizației logistice la SC....SRL 
 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor. 

 

 
Conf.univ.Dr. GÂRBO Viorica 
e-mail: viorica.garbo@ubvonline.ro 

 

DISCIPLINA: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

1 Analiza și descrierea posturilor de muncă la SC.. 
2 Recrutarea și selecția resurselor umane la SC.. 
3 Studiul recompenselor în motivarea și evaluarea performanțelor 

profesionale la SC.. 
4 Fișa de post și analiza postului la SC.. 
5 Conflictele de muncă și modalități de soluționarea a lor. 

Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor. 

 

DISCIPLINA: MANAGEMENTUL ASIGURARILOR 

1 Subscriere si protecție în asigurarea de viață cu acumulare de capital de tip 
clasic  

2 Asigurarea de accidente a persoanelor  
3 Obligație și protecție în asigurarea locuințelor  
4 Asigurarea clădirilor 
5 Asigurarea de viață de tip unit-linked 

Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor. 
 
 
Lect. univ. dr. BANDICIU BENE CORINA 
e-mail: corina-anca.bandiciu-bene@ubvonline.ro / corinabene@yahoo.com 

 
DISCIPLINA: CONTABILITATE DE GESTIUNE 
 

1 
Sistemul informational contabil – sursă de informatii în managementul 
întreprinderii 

2 
Determinarea costului de productie – obiectiv principal al contabilitatii de 
gestiune 

3 Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile 

4 Calculaţia costurilor prin metoda pe faze de fabricaţie la SC.... 

5 Calculaţia costurilor prin metoda pe comenzi la SC.... 

mailto:viorica.garbo@ubvonline.ro
mailto:corina-anca.bandiciu-bene@ubvonline.ro
mailto:corinabene@yahoo.com


6 Calculaţia costurilor prin metoda costurilor standard la SC.... 

 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor. 

 
DISCIPLINA: CONTABILITATE FINANCIARA 
 

1 Capitalurile proprii- sursa de finantare a activului patrimonial 

2 Contabilitatea activelor imobilizate si deprecierea acestora 

3 Contabilitatea stocurilor si a productiei in curs de executie la SC... 

4 
Contabilitatea datoriilor si creantelor rezultate din relatiile comerciale la 
SC... 

5 Contabilitatea remuneratiilor personalului la SC... 

6 Contabilitatea datoriilor fiscale 

7 Trezorerie intreprinderii – evidenta si analiza la SC... 

8 Contabilitatea fluxurilor de rezultate la SC... 

9 Leasingul. Opţiuni şi politici contabile la SC… 

10 Inventarierea patrimoniului la SC... 

11 Contabilitatea fuziunii societatilor comerciale 

12 Lucrarile preliminare intocmirii situatiilor financiare anule la SC... 

 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor. 

 
DISCIPLINA: FISCALITATE 
 

1 Impozitele directe datorate bugetului de stat 

2 
Paralela intre impozitul pe profit si impozitul pe venitul 
microintreprinderilor 

3 Impozitele directe datorate bugetelor locale 

4 TVA-ul principalul impozit indirect datorat bugetului de stat. 

 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor. 

 

Lect.Univ.Dr. GLOGOVETAN Oana Eleonora  
e-mail: oana.glogovetan@ubvonline.ro/oanakun@yahoo.com 

 

DISCIPLINA: ECONOMIE EUROPEANĂ 

1 Aderarea româniei la uniunea europeană. 

2 
Studiu  comparativ privind politica comercială a uniunii europene şi a 
româniei 

3 Spaţiul schengen şi perspectiva româniei de a adera la acesta 

4 Zona euro şi perspectivele româniei de aderare. 

mailto:oana.glogovetan@ubvonline.ro
mailto:oanakun@yahoo.com


5 Politica agricolă a uniunii europene şi a româniei 

6 Politica socială a UE 

7 Politica de ocupare a UE 

8 Politica de mediu a UE 

9 PNRR ÎN ROMANIA – stadiul implementării componentelor 

10 Libera circulație a capitalurilor în UE 

 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor. 

 

DISCIPLINA: MICROECONOMIE 

1 Evoluţia indicatorilor microeconomici la nivel de firmă.... 

2 Evoluţia ratei dobânzii la depozite şi la credite, în România in perioada...... 

3 Evoluţia salariului minim în România in perioada..... 

4 

Studiu privind evoluţia preţurilor pentru principalele categorii de bunuri şi 

servicii, raportat la evoluţia ratei inflaţiei în România în perioada ..... 

5 Evoluţia factorului de producţie muncă şi şomajul la nivelul judeţului....... 

6 Productivitatea factorilor de producție la SC..... 

7 Cererea și oferta pe piața produselor de primă necesitate 

8 Cererea și oferta pe piața produselor de lux 

9 Cererea și oferta pe piața serviciilor 

10 Stabilirea costurilor de producție la SC.... 

 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor. 

 

DISCIPLINA: MACROECONOMIE 

1 Evoluţia inflaţiei în România. 

2 
Evoluţia şomajului în judeţul...  In perioada .........comparativ cu şomajul la 
nivelul economiei naţionale  

3 Evoluţia pib în românia in perioada..... 

4 Evoluţia pieţei valutare în România in perioada......... 

5 Economii şi investiţii în România...... 

6 Politicile de reducere a dezechilibrelor economice în România 

7 Piata capitalurilor în România 

8 Piața monetară în România 

9 Piața forței de muncă în România 

10 Crizele economice în România 

 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor. 



 
Lect.univ.Dr. STAN Sergiu-Vlad  
e-mail: sergiu.stan14@gmail.com / sergiu-vlad.stan@ubvonline.ro 
 

DISCIPLINA: MANAGEMENTUL CALITĂȚII  

 

1 Managementul calității în domeniul ...X... . Studiu de caz: Societatea ...Y.... 

2 
Managementul calității în domeniul turismului. Creșterea calității serviciilor 
în cadrul unei agenții de turism  

3 Managementul calității în domeniul prestărilor de servicii. Studiu de caz 

4 
Procesul de evaluare a performanțelor personalului – principalul factor în 
calitatea serviciilor   

5 Auditarea și certificarea sistemelor de management al calității  

6 
Abordarea sistemului de management al calității din perspectiva 
standardelor internaționale  

7 Managementul calității în alimentația publică. Studiu de caz  

8 Managementul calității în instituțiile publice. Studiu de caz  

9 Managementul calității în sistemul educațional. Studiu de caz 

10 
Motivații și obstacole pentru asigurarea calității în domeniul de retail. 
Studiu de caz 

 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor. 

 

DISCIPLINA: MANAGEMENTUL MUNCII  

 

1 Studiul bioritmurilor umane și organizarea ergonomică a muncii 

2 Munca în schimburi și implicațiile economico-sociale 

3 Ambianța muncii și organizarea muncii în birourile funcționale 

4 Studiul și evaluarea nivelului organizării științifice a muncii 

5 Sisteme de normare a muncii și normarea activităților specifice funcțiilor 

6 Securitatea și sănătatea la locul de muncă 

7 Ergonomia și importanța ei în contextul actual.  

8 Programe de managementul muncii. Studiu de caz: Softul ...x... 

9 
Direcționarea volumului de muncă și organizarea sarcinilor echipelor. 
Studiu de caz: Societatea ...x... 

10 Designul unui program de management al muncii. Studiu de caz 

 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor. 
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