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Nr. 

crt. 

Nume student Titlu lucrare Ora 

1 Georgian Marius Asănache Elaborarea și evaluarea planului de afaceri al 

unei firme industriale de construcții 

9:10 

2 Elena Bozian Plan de afaceri pentru dezvoltarea unei săli de 

fitness 

9:25 

3 Robert Catalin Florian Chera Plan de afaceri pentru cultura de floarea soarelui 9:40 

4 Viorel Costin Chitea Evoluția producției de anvelope auto 9:55 

5 Marius Petruț Cladoveanu Calculul infiintarii unui service auto, ativitatea si 

costurile de reparatie  

10:10 

6 Diana Nicoleta Dima Analiza comparativă a serviciilor hoteliere din 

România 

10:25 

7 Georgiana Gabriela Dinu Strategii de fidelizare a clienților într-o 

companie de retail 

10:40 

8 Georgian Dinu Instrumente folosite pe piata de asigurări utile în 

deschiderea unei afaceri în domeniu 

10:55 

9 Ionut Lalu Realizarea unei firme pentru efectuarea 

serviciilor de mentenanță și service în domeniul 

motoarelor echipamentelor industriale 

11:10 

10 Veronica Manea Cercetări de marketing în domeniul 

telecomunicațiilor 

11:25 

11 Mădălina Ioana Marin  Analiza tehnico-economică a unei firme de 

distributie de film 

11:40 

12 Cristina Nicoleta Opran Optică medicală 11:55 

13 Constantin Daniel Păun Managementul resurselor de timp și financiare 

pentru înființarea unei agenții de turism 

12:10 

14 Erika Monica Predoaica Plan de afaceri pentru o firmă de comercializare 

a articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte 

12:25 

15 Cătălin Nicolae Șandru Analiza și optimizarea managementului 

fabricării și asamblării cilindrilor hidraulici 

12:55 
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16 Maria Aida Știrbescu Organizarea și perfecționarea managementului 

pentru înființarea unei firme de proiectare de 

instalații industriale 

13:10 

17 Adelina Elena Veverițaru Managementul calității proiectelor, al sistemului 

Poka Yoke și instrumente avansate de control al 

proceselor industriale din cadrul unei 

întreprinderi 

13:25 

18 Lucian Gherghe Utilizarea instrumentelor de calitate în 

activitatea unei firme producătoare de rulmenți 

13:40 

19 Mihnea Răzvan Torous Managementul resurselor de timp și financiare 

pentru o firmă din domeniul construcțiilor de 

locuințe 

13:55 

 

 

Nota: Fiecare student va avea la dispozitie 10 minute pentru prezentarea lucrării. În urma încheierii 

fiecărei prezentări, se va aloca un interval de 5 minute pentru întrebări din partea membrilor comisiei.  

Programul afișat mai sus poate suferi modificări datorate eventualelor probleme tehnice, fie prin stabilirea 

unor intervale de pauză.  
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