
Program master: Antreprenoriat și Administrarea Afacerilor 

 
Conf.univ.dr. Stanciu Costel 

 
PROPUNERI DE TEME PENTRU LUCRĂRILE DE DISERTAŢIE  

 
Disciplina: Comportament organizational 
 

1. Publicitatea inşelatoare. Analiza prezentarii situaţiilor reale din comercializarea, 

promovarea unor produse/ servicii pe o piata locala, pe piata unui judet, pe 

piatanationala. 

2. Studiu privind produsele alimentare destinate igienei personale-siguranţa ingredientelor. 

Analiza tendintelorutilizarii unor ingrediente in tehnologia producerii de produse 

alimentare cu impact asupra starii de sanatate a consumatorului. Studiu de caz. 

3. Studiu privind raportul calitate/preţ in cadrul unor grupe de mărfuri comercializate in 

marile si micile magazine pe piata firmei X, pe piatalocalitatii . 

4. Tendinte din arealul consumatorilor vulnerabili in procesul de comercializare a 

marfurilor alimentare sau nealimentare pe piata firmei X in localitatea Y. 

5. Analiza responsabilitatii sociale a corporaţiilor in contextual integrarii europene. Studiu 

de caz. 

6. Studiu privind problemele de consum apărute in presa scrisă. 

7. Studiu privind etichetarea produselor alimentare comercializate pe piaţa românească, pe 

piata firmei X. 

8.  Studiu privind etichetarea produselor nealimentare comercializate pe piața românească, 

pe piata firmei X. 

9.  Analiza reglementarilor interne si international referitoare la produsele alimentare 

obţinute din organisme modificate genetic. Studiu de caz. 

10.  Produsele alimentare (agroalimentare si procesate) ecologice. Caracteristici si tendinte 

pe piata firmei X. 

11.  Consumul si dezvoltarea economică sustenabilă a productiei indigene pe piata 

agroalimentara din Romania. 

12.  Impactul dintre protecţia consumatorilor si vânzarea produselor şi garanţiile asociate 

asupra protectiei consumatorilor de bunuri nealimentare pe exemplul localitatii…… . 



13.  Clauzele abuzive in contracte şi raporturile juridice dintre consumatori şi agenţii 

economici. Studiu de caz. 

14.  Parteneriatul public-privat in domeniul protecţiei consumatorilor, pe exemplul 

Romaniei. Stadiul si tendintele. 

15.  Protecţia consumatorilor in UE. Analiza cadrului general si a cazurilor particulare. 

16. Influenta familiei si a grupurilor de referinta asupra comportamentului consumatorului 

de servicii. Studiu de caz pe regiunea…..  

17. Impactul publicitatii asupra comportamentuluiconsumatorului de servicii 

18. Cercetarea comportamentului de cumparare la produsele/serviciile…..  

19. Influentele culturale asupra comportamentuluiconsumatorului de servicii 

20. Cercetarea preferintelor consumatorilor de servicii publice  
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